
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dag Allemaal, een uitgave van De Persgroep Publishing nv, organiseert een 

actie voor een gratis honden- of kattendoos vanaf 12/10/2019 tot en met 

27/10/2019. Deze dozen zijn gevuld met lekkers voor hond of kat van het 

merk Edgard & Cooper. 

 

2. Op 03/09/2019 bevindt zich een bestelbon rond de cover van weekblad Dag 

Allemaal voor een gratis honden – of kattendoos van Edgard & Cooper. 

 

3. De lezer dient vóór dinsdag 17/09/2019 zijn/haar gratis honden- of 

kattendoos te reserveren op het nummer 0900/03 000 (0,50 euro/min). Via 

deze bestellijn krijgt hij/zij te horen wanneer de bestelling kan opgehaald 

worden bij het gekozen Tom&Co-verkooppunt. De lijst van verkooppunten 

staat vermeld op de bestelbon. 

 

4. De bestellijn loopt t.e.m. 16 september 2019 tenzij de voorraad onverwacht 

zou uitgeput zijn. Dit wordt dan duidelijk meegedeeld op de bestellijn. 

 

5. Enkel volledig ingevulde bons zijn geldig. Eén box per originele bon. 

 

6. Jouw persoonsgegevens worden verwerkt door De Persgroep Publishing nv, 

Brusselsesteenweg 347, 1730 Kobbegem (verwerkingsverantwoordelijke) 

omdat dit noodzakelijk is in het kader van het beheer van deze actie. In ons 

gerechtvaardigd belang als uitgever verwerken wij jouw persoonsgegevens 

ook voor direct marketingdoeleinden, zowel op papier als elektronisch. Deze 

worden gebruikt voor het verloop van de actie en kunnen ook worden gebruikt 

voor marketingdoeleinden. Wens jij ook acties en aanbiedingen te ontvangen 

van Dag Allemaal? Vink dan O aan op de bon. Wens jij daarnaast ook acties 

en aanbiedingen te ontvangen van Edgard&Cooper?  Vink dan O aan op de 

bon. Wens jij bovendien ook nog acties en aanbiedingen te ontvangen van 

Tom&Co.?  Vink dan O aan op de bon. Jouw gegevens kunnen overgemaakt 

worden aan onze partners waarmee wij samenwerken in het kader van deze 

actie. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig in het kader van 

bovenstaande doeleinden. Je hebt het recht op inzage, verbetering, 

beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. Je kan bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen. 

 

 

7. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Brussel bevoegd. 

 

8. Het reglement van deze actie is terug te vinden op www.dagallemaal.be. 

 

 

 

 

http://www.dagallemaal.be/

