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Algemene Voorwaarden Champagne Kadomand 2022 

 
ARTIKEL 1 – ORGANISATIE 

1.1 De vennootschap NV Garden Center Holding, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2070 Zwijndrecht, 
Hoefijzersingel 1 en met als ondernemingsnummer 0454.068.381 organiseert een actie onder de benaming 
“Champagne kadomand” op de website met domeinnaam https://kadomand.ohgreen.be vanaf 03/10/2022 tot 
en met 06/11/2022 of zolang de voorraad strekt. 

1.2 De algemene voorwaarden worden aan de Klant gecommuniceerd vóór de registratie en reservatie van de 
Champagne kadomand en zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website. 

ARTIKEL 2 – ACTIE 

2.1 De Actie omvat de reservering aankoop van een kadomand waar de hierna opgenomen items in aanwezig 
zijn. Het staat Oh’Green vrij de samenstelling zelf te bepalen. Bij elke mand is een fles "Piper-Heidsieck" met 
twee glazen in geschenkverpakking opgenomen.  
 

Piper-Heidsieck Champagne 75 cl en 2 glazen 
 Dienblad Ø 35,5x7 cm 
 Champagnekoeler 
Pomax 2 kommen 
Mica 2 kaarsenhouders 
Mica 2 dinerkaarsen 
 Geurkaars Ø 9x5 cm 
 Servetten 
 4 onderzetters 
Rubio Truffelchips 125 g 
Forest Feast Notenmengeling 120 g 
Mr Filbert’s Olijven 65 g 
Delicious Tapenade 90 g 
Verduijn’s Crackers 75 g 
Gili Gember elixir 60 ml 
 Flesverlichting met kurk 
 Tuinkalender Oh’Green 

 

2.2 De inhoud van de Champagne kadomand is onderhevig aan mogelijke wijzigingen. Een Champagne kadomand 
kan worden gereserveerd zolang de voorraad strekt en dit vanaf 03/10/2022 tot en met 06/11/2022. 

2.3 De Champagne kadomand wordt aangeboden aan een totale aankoopprijs van 59,99 EUR BTW inbegrepen. 
De aankoopprijs wordt betaald bij afhaling. 

  



2 / 3 (update: 9/09/2022) 
 
 

ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE ACTIE 

3.1 De deelnemende klant (hierna Klant) is de fysieke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en 
die op het op de Website voorziene registratieformulier minstens volgende gegevens invult: zijn/haar naam, 
voornaam, geslacht, geboortedatum, e-mailadres en winkel voor afhaling. 

3.2 Indien de Klant niet de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op het ogenblik van de reservering, dient deze 
de voorafgaande, expliciete toestemming te bekomen van zijn/haar ouder of voogd. Oh’Green is gerechtigd deze 
toestemming ten allen tijde op te vragen. 

3.3 Deelname aan de Actie impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder voorbehoud 
van de algemene voorwaarden van deze Actie. 

3.4 Bij de registratie en reservering verklaart de Klant de Champagne kadomand te zullen kopen en de prijs van 
59,99 EURO BTW inbegrepen te zullen betalen bij afhaling in het door Klant aangegeven winkelpunt. 

3.5 Deelname aan de Actie is pas geldig op voorwaarde dat bij de registratie alle door Oh’Green gevraagde 
gegevens correct en volledig zijn meegedeeld. Onvolledige registraties, registraties die fouten bevatten, dan wel 
nagemaakt of vervalst zijn, worden uitgesloten van bestelling van de Champagne kadomand. Iedere deelname 
aan de Actie via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan via de door Oh’Green voorziene registratiepagina 
op de Website is uitgesloten. 

3.6 Vervolgens ontvangt de Klant een e-mail die nodig is voor de afhaling en betaling van de Champagne 
kadomand. Deze e-mail dient te worden voorgelegd bij afhaling in het bij de registratie gekozen winkelpunt. De 
Klant ontvangt nog een bijkomende e-mail ter herinnering, drie dagen voorafgaand aan de afhaling. 

3.7 Mogelijkheid tot afhaling van de Champagne kadomand wordt enkel verzekerd tijdens de daarvoor voorziene 
data, hetzij vanaf 11/11/2022 tot en met 13/11/2022, tijdens dewelke de voorraad overeenkomstig de 
reserveringen gegarandeerd is. Na 13/11/2022 bieden we de overgebleven manden te koop aan in de winkel. 

ARTIKEL 4 – OVERMACHT 

Oh’Green kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige tekortkoming, laattijdigheid of gebrek in de 
uitvoering van de Actie indien dergelijke tekortkoming, laattijdigheid of gebrek te wijten is aan omstandigheden 
buiten diens controle, daarin inbegrepen, doch niet beperkt tot, ingrijpen van de overheid, natuurrampen, 
stroom- en netwerkpannes, oorlogen, sociale onlusten en oproer, contractbreuk met derden of welke andere 
reden dan ook die buiten de wil en controle van Oh’Green valt. 

ARTIKEL 5 – AANSPRAKELIJKHEID 

De aansprakelijkheid van Oh’Green voor gebeurlijke schade door haar toedoen is in alle omstandigheden beperkt 
tot de rechtstreekse schade waarvan bewezen is dat ze is ontstaan door haar zware fout of zware nalatigheid of 
door opzet. Oh’Green is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, hierin inbegrepen, maar niet 
uitsluitend, omzetverlies, boetes, schade aan derden… Haar aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de 
aankoopprijs van de Champagne kadomand. 

ARTIKEL 6 – PRIVACY 

6.1 Bij de registratie op de Website en deelname aan de Actie deelt de Klant aan Oh’Green persoonsgegevens 
mee. Oh’Green verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de toepasselijke privacy wetgeving. 

6.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is NV Garden Center Holding, met 
maatschappelijke zetel gevestigd te 2070 Zwijndrecht, Hoefijzersingel 1. 
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6.3 De Klant die toestemming heeft verleend via de daartoe voorziene vakjes op de registratiebladzijde met 
vermeldingen ”Ik wens me in te schrijven om de elektronische nieuwsbrief van Oh’Green te ontvangen”, zal de 
Oh’Green Nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van Oh’Green ontvangen. Suggestie: 
De Klant kan steeds de gegeven toestemming herroepen voor dit gebruik van zijn/haar persoonsgegevens, 
door een e-mail te richten aan het adres dat daartoe in de nieuwsbrief of andere communicaties van Oh’Green 
vermeld staat. 
 
6.4 Iedere Klant beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering van zijn/haar 
gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een e-mail of een brief te richten aan de dienst Privacy van 
Oh’Green.  Dit kan per post aan Dienst Privacy Oh’Green, Bosstraat 52, 3560 Lummen, of per mail aan 
privacy@ohgreen.eu 

Oh’Green kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de communicatie 
met de Klant indien laatstgenoemde zijn recht van verbetering van persoonsgegevens niet heeft uitgeoefend. 

ARTIKEL 7 – WETGEVING EN RECHTBANK 

Huidige algemene voorwaarden, alsook het verloop van de Actie zelf is onderworpen aan de Belgische wetgeving. 
De bevoegde rechtbank voor kennisname van betwistingen omtrent de totstandkoming, de geldigheid, de 
uitvoering, de naleving en de interpretatie van de huidige algemene voorwaarden zijn de Rechtbanken van 
Antwerpen. De Klant verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met 
betrekking tot huidige algemene voorwaarden eerst een minnelijke schikking na te streven in overleg met 
Oh’Green alvorens een gerechtelijke procedure te starten. 
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