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Activatie #CreativeArtisan 

De actie wordt verlengd. De deelnemers kunnen hun foto’s tot en met 12/06/22 
delen. 

1. Het organiserende bedrijf  

Corman NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel in de 
Gileppestraat 4 B-4834 in Limburg, België, organiseert een gratis actie, via e-mail en 
Instagram, die zal plaatsvinden van 18/04/2022 tot 26/06/2022.  

Op 23/05/2022 heeft Corman NV besloten het aandeel te verlengen tot en met 
12/06/22. 

Er wordt gepreciseerd dat Meta niet de organiserende onderneming en/of sponsor van 
deze actie is en dus niet verantwoordelijk kan worden gesteld in geval van problemen.   

2. Voorwaarden voor deelname 

Deze actie is bedoeld voor professionele Belgische, Nederlandse of Luxemburgse 
patissiers en bakkers. Deelname staat dus alleen open voor professionals die eigenaar 
zijn van of werken voor een fysieke onderneming (bakkerijen, banketbakkerijen, 
restaurants, traiteurs, scholen/opleidingscentra, enz.), die meerderjarig zijn en die in 
België gedomicilieerd zijn of die kunnen aantonen dat ze in België, Nederland of het 
Groothertogdom Luxemburg wonen woonachtig zijn op het moment dat de aanvraag 
wordt ingestuurd.   

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om alle nodige controles uit te voeren op de 
identiteit, het postadres en/of het e-mailadres van de deelnemers.  

In het bijzondere geval dat minderjarigen (leerlingen, stagiairs, studenten, enz.) aan 
deze actie wensen deel te nemen, is hun deelname onderworpen aan de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van een ouder of een voor hen verantwoordelijke persoon. 

Personeelsleden van het organiserende bedrijf Corman N.V. mogen niet persoonlijk 
aan deze actie deelnemen. Per vestiging is slechts één inzending toegestaan. Elke 
deelname die in strijd is met dit beginsel zal als nietig worden beschouwd. 

Onvolledige, onleesbare of onjuiste contactgegevens worden als ongeldig beschouwd 
en hebben tot gevolg dat de deelname aan de wedstrijd wordt geannuleerd. Corman 
N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van elektronische post die 
door deelnemers wordt verzonden. Corman N.V. kan niet verantwoordelijk worden 
gesteld voor de onbeschikbaarheid van haar website, sociale netwerkplatforms, 
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*Om jouw account in "Public" mode te zetten, ga je naar jouw profiel > klik op het menu rechtsboven in jouw scherm > Instellingen 
> Privacy > Vink de "Privéaccount" instelling uit. 
**Om Corman_be op jouw publicatie te identificeren, zet eerst jouw account op "Public" mode. Dan, bereid je publicatie voor. 
Voor op "Delen" te klikken, kies de optie "Personen taggen" en identificeer Corman_be. Klik op "Klaar" en dan op "Delen". 

serverproblemen, technische storingen van welke aard dan ook, of andere 
gebeurtenissen die buiten de controle van de organisatoren vallen. 

3. Beschrijving van de actie #CreativeArtisan 

De actie is beperkt tot 50 deelnemers, die voldoen aan de in de 
deelnemingsvoorwaarden vastgestelde criteria.  

Om deel te nemen, hoeft u alleen maar een foto te maken van een chocoladebroodje 
dat door de deelnemer is gemaakt (bakkerij, banketbakkerij, traiteur, enz.) en de foto 
naar Corman te sturen via e-mail of door de foto op het sociale netwerk Instagram van 
de deelnemende instelling te plaatsen, met inachtneming van de volgende 
voorwaarden:  

a) Het nemen van de foto  
Het verzenden van één foto met inachtneming van de volgende regels:  
 Het gefotografeerde gebak moet een herinterpretatie van een 

chocoladebroodje zijn. 
Met in ieder geval: bladerdeeg, boter voor het deeg en chocolade of een vervanger 
voor meer creativiteit. 
 Het chocoladebroodje moet op een effen of open achtergrond worden 

geplaatst.  
Het chocoladebroodje speelt de hoofdrol. De achtergrond moet zo weinig mogelijk 
afleidende elementen bevatten. 
 Het chocoladebroodje moet in zijn geheel gefotografeerd worden. 
Het chocoladebroodje mag niet afgesneden zijn aan de rand van de foto. Er kan niet 
slechts één helft of één stuk van het chocoladebroodje op de foto staan. 
 De foto moet scherp en helder zijn en het chocoladebroodje moet centraal 

staan. 
De foto zal worden gebruikt om de vakkennis van de ambachtslieden en de kwaliteit 
van hun gebak te promoten. De foto moet esthetisch aantrekkelijk zijn en 
representatief voor deze kwaliteit. 

b) Verzending van de foto  
 Door publicatie op het Instagram-account van de deelnemende instelling: 

• De publicatie moet "Openbaar"* zijn voor de duur van de actie 

• Corman moet geïdentificeerd worden op de foto** 
 

 Per e-mail aan marketing.benelux@savencia.com, met vermelding van de 
volgende gegevens: de naam van de deelnemer en/of zijn/haar werkplek, het 
adres van de werkplek en de naam van het recept indien de deelnemer er een 
heeft. 

Publicaties en/of e-mails die niet de hierboven vermelde informatie bevatten, zullen 
als ongeldig worden beschouwd en niet worden geselecteerd. Eveneens zullen 

mailto:marketing.benelux@savencia.com
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publicaties en/of e-mails die niet voldoen aan de esthetische criteria van de hierboven 
vermelde foto's als ongeldig worden beschouwd en niet worden geselecteerd.  

De verificatie van de criteria zal gezamenlijk worden uitgevoerd door de teams van 
Corman en het communicatiebureau Sopexa. 

Corman behoudt zich het recht voor om te beslissen over de geldigheid van de 
inzendingen in het kader van deze actie. 

4. Data en duur van de actie 

De #CreativeArtisan actie start op 18/04/2022 om middernacht. De foto’s van de 
deelnemers moeten vóór 29/05/2022 om 23:59 bij Corman worden ingediend. 

De actie wordt verlengd tot 12/06/2022 om 23:59. 

De Artisan communicatie, die voor 29/05/22 wordt ingediend, wordt gesponsord door 
Corman van 06/06/22 om middernacht tot 26/06/22 om 23:59 uur. 

De Artisan communicatie, die na 29/05/22 wordt ingediend, wordt gesponsord door 
Corman van 15/06/22 om middernacht tot 05/06/22 om 23:59 uur. 

5. De winsten 

Deelnemers van wie de foto's en posts en/of e-mails aan de bovengenoemde criteria 
en validatie-informatie voldoen, ontvangen een advertentie van Corman op de sociale 
netwerken Instagram en/of Facebook om de vestiging van de deelnemer te promoten. 
Deze advertentie zal een statische (stilstaand beeld) gesponsorde post zijn met een 
specifiek mediabudget voor elke deelnemer. Het statische beeld dat voor de 
advertentie wordt gebruikt, is de foto die door de deelnemer wordt verstrekt. Elke 
publicatie wordt gekoppeld aan een geolocatie binnen een straal van maximaal 15 km 
van de gepromote vestiging.  
 
Corman zal een post op Instagram en/of Facebook plaatsen en sponsoren met de 
ingezonden foto en informatie.  
Elke ingezonden foto zal worden bewerkt.  

- Voeg de gegevens van de deelnemer toe: voornaam en familienaam van de 
deelnemer en/of naam van de instelling + naam van het recept indien gewenst;  

- Maak het ontwerp gelijk aan de actie met: een penseelstreek onder de naam 
van de deelnemer/instelling en het logo/hashtag van de #CreativeArtisan-actie 
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Voorbeeld van een grafische aanpassing : 

 
 
De foto zal vergezeld gaan van een gelijkaardige beschrijving: "Maison Massin ligt op 

minder dan 5 km van uw locatie! 👨🍳 (Her)ontdek deze creatieve ambachtsman en 

zijn heerlijke gebakjes, zoals dit chocoladebroodje dat met liefde werd gemaakt 🥐🤤 
"   

Er zullen geen rechtstreekse mededelingen aan de deelnemers worden gedaan. 
Eventuele officiële aankondigingen met betrekking tot de actie zullen via de Instagram-
pagina van Corman worden bekendgemaakt. 

6. Toestemming voor publicatie 

Corman behoudt zich het recht voor om de foto's en professionele informatie van de 

deelnemers te gebruiken in het kader van de #CreativeArtisan-actie. 

Door een "Public" post op Instagram te publiceren en daarop de Corman_be-account 

te identificeren, geeft de deelnemer Corman toestemming om, uit hoofde van 

zijn/haar deelname, zijn/haar verzonden of op zijn/haar Instagram-account geplaatste 

foto te reproduceren, te vertegenwoordigen, te gebruiken en te verspreiden in het 

geval hij/zij zijn/haar foto van het chocoladebroodje via dit netwerk verstuurt.  

De deelnemer erkent dat de overdracht van deze rechten geen aanleiding zal geven 

tot de betaling van enige vergoeding of tegenprestatie. De deelnemer garandeert dat 

hij/zij niet gebonden is door enig exclusief contract met betrekking tot het gebruik van 

zijn/haar afbeelding of naam.   
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7. Verantwoordelijkheden 

Corman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor annulering, inkorting of verlenging 
van deze actie in geval van overmacht. Zij kan evenmin verantwoordelijk worden 
gesteld voor technische of andere communicatieproblemen of voor een gebeurtenis 
buiten haar controle die het innen van de winsten onmogelijk maakt. 

Corman aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicaties van 
de deelnemers.  

8. Wijzigingen, klachtenprocedures en verzoeken om 
informatie over de campagne 

Corman behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen en de uiterste datum 
voor de bekendmaking van de winnaars uit te stellen indien de omstandigheden dit 
vereisen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid kan leiden.  
 
Alle verzoeken, geschillen of vorderingen in verband met deze actie moeten worden 
gericht aan:  

• Per e-mail:  
marketing.benelux@savencia.com   

• Per post: 
Rue de la Gileppe 4  
B-4834 Limbourg  
België 

9. Vorm van adhesie en mededeling van de regels van de 
actie 

Deelname aan de Corman #CreativeArtisan actie impliceert volledige aanvaarding van 
deze regels. 
 
Deze regels zijn beschikbaar voor iedereen die er schriftelijk om verzoekt: 

• Per e-mail:  
marketing.benelux@savencia.com   

• Per post: 
Rue de la Gileppe 4  
B-4834 Limbourg  
België 

Het wordt ook gepubliceerd op de website van Corman en is beschikbaar via een link 
op de Instagram- en Facebook-pagina's van Corman.  

mailto:marketing.benelux@savencia.com
mailto:marketing.benelux@savencia.com
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10. Persoonlijke gegevens 

De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, postadres, e-mailadres en 
telefoonnummer van de deelnemers) worden verwerkt in overeenstemming met EU-
verordening 2016/679 en alleen in het kader van de specifieke actie waaraan de 
deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer kan te allen tijde gebruik maken van 
zijn recht op toegang, rectificatie, verzet, beperking, schrapping en portabiliteit. 
 
Voor elk verzoek over de bescherming van zijn/haar persoonsgegevens kan de 
deelnemer zich wenden tot 

• Een e-mail naar marketing.benelux@savencia.com  

• Een schriftelijk verzoek aan het postadres:  
SA Corman,  
Rue de la Gileppe 4   
B-4834 Limbourg   
België 

mailto:marketing.benelux@savencia.com

