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Algeme ne Vo orw aard en C olr uyt  Ba by Aan Bo or d-a ct ie  
 
 
 

De Algemene Voorwaarden Colruyt BabyAanBoord-actie (hierna ook: de Voorwaarden) regelen 
de relatie tussen de Xtra-klant als aanvrager en deelnemer van de Colruyt BabyAanBoord-actie 
enerzijds en Colruyt Laagste Prijzen anderzijds. 
 
Bij de aanvraag van en/of deelname aan de Colruyt BabyAanBoord-actie, neemt de Xtra-klant 
kennis van de Algemene Voorwaarden Colruyt BabyAanBoord-actie en aanvaardt ook de 
toepassing daarvan. 
 
Indien de Xtra-klant niet (meer) akkoord gaat met de toepassing van één of meer van de 
bepalingen vermeld in de Algemene Voorwaarden Colruyt BabyAanBoord-actie is een verdere 
deelname aan de Colruyt BabyAanBoord-actie niet mogelijk. 
 
Identiteit uitgever en beheerder Colruyt BabyAanBoord-actie 
 
Colruyt Laagste Prijzen Etablissementen Franz Colruyt nv  

met maatschappelijke zetel te B-1500 Halle, Edingensesteenweg 196 
BTW-BE-0400.378.485, RPR Brussel 

 
Klantendienst  De Klantendienst van Colruyt Laagste Prijzen is bereikbaar op +32 (0)2 

345 2345, per e-mail via info@colruyt.be of per post op 
Edingensesteenweg 196, 1500 Halle 

  
Definities en aard van de Colruyt BabyAanBoord-actie 
 
Colruyt BabyAanBoord-actie 

De Colruyt BabyAanBoord-actie houdt in dat Colruyt Laagste Prijzen zich ertoe 
verbindt op bepaalde tijdstippen voordelen te verstrekken in het voordeel van de 
Xtra-klant in de hoedanigheid van toekomstige ouder of adoptieouder die zich 
geldig inschreef bij de Colruyt BabyAanBoord-actie. De aard, hoeveelheid en 
omvang van de voordelen kunnen daarbij onder meer afhankelijk worden 
gemaakt van de fase van de zwangerschap, de (vermoedelijke) geboortedatum 
van de baby of de leeftijd van de baby. Alleen Xtra-klanten kunnen inschrijven en 
deelnemen aan de actie. 

 
XTRA-klant De Xtra-klant is de natuurlijke persoon die, na voltooiing en goedkeuring van 

zijn/haar aanvraag om een Xtra-account aan te maken, over een Xtra-account 
beschikt. Alleen een meerderjarige natuurlijke persoon kan Xtra-klant worden of 
zijn. Een Xtra-klant handelt steeds in de hoedanigheid van consument.  Een niet-
consument of een minderjarige kan, behoudens andersluidend expliciet akkoord 
vanwege Xtra, in geen geval Xtra-klant worden of zijn. 

 
Consument Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn/haar 

handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 
 
Algemene voorwaarden Colruyt BabyAanBoord-actie 
 
1. Doel van de Voorwaarden: Met deze voorwaarden wordt beoogd de Xtra-klant de essentiële 
info mee te delen over de actievoorwaarden van de Colruyt BabyAanBoord-actie en de 
voorwaarden gekoppeld aan het gebruik van de rechten die voortvloeien uit de deelname aan de 
Colruyt BabyAanBoord-actie. 
 
2. Voordelen en communicaties: De inschrijving voor de Colruyt BabyAanBoord-actie leidt tot 
een reeks voordelen en geschenken. Colruyt Laagste Prijzen kan de concrete invulling van de te 
verlenen voordelen en geschenken geheel vrij bepalen en van tijd tot tijd laten variëren. De te 
ontvangen voordelen zijn ook afhankelijk van het tijdstip waarop de Xtra-klant intekent op de 
BabyAanBoord-actie en de leeftijd van de (nog ongeboren) baby. Om de voordelen en/of 
geschenken te ontvangen, is het mogelijk dat bijkomende voorwaarden worden gesteld zoals 
bijvoorbeeld een in tijd beperkte inruilmogelijkheid, een minimum aankoopverplichting om een 
welbepaalde bon in te zetten, of dergelijke meer. Deze voorwaarden worden steeds 
ondubbelzinnig en helder meegedeeld aan de Xtra-klant. Door de inschrijving voor de 
BabyAanBoord-actie krijgt de Xtra-klant een aantal gepersonaliseerde direct marketing-
communicaties over de voordelen van de actie, de zwangerschap en de geboorte van de baby. 
Deze communicatie kan te allen tijde door de Xtra-klant worden stopgezet. De stopzetting houdt 
evenwel in dat de Xtra-klant niet meer ten volle kan genieten van de BabyAanBoord-actie met de 
daaraan gekoppelde voordelen. 
 
3. Inschrijvingsvoorwaarden: Alleen een Xtra-klant die gedomicilieerd is in België kan zich 
inschrijven voor de Colruyt BabyAanBoord-actie. De Xtra-klant moet daarenboven een Xtra-login 
hebben aangemaakt en beschikken over een Xtra-kaart of Xtra-App QR-code.  
De inschrijving is mogelijk door de Xtra-klant die binnenkort een kindje verwelkomt, vanaf drie 
maanden zwangerschap tot 10 weken na de bevalling. In geval van adoptie is inschrijving mogelijk 
tot 10 weken na de geboorte. De inschrijving gebeurt via het daarvoor voorziene elektronische 
aanvraagformulier (www.colruyt.be/nl/baby-aan-boord). In geval een geadopteerd kindje ouder 
is dan 10 weken, is inschrijving voor de BabyAanBoord-actie mogelijk via de Klantendienst en dit 
tot een maximumleeftijd van 6 maanden. Per zwangerschap/adoptie is slechts één deelname aan 
de actie mogelijk. Per koppel kan per baby slechts één van de ouders deelnemen aan de 
BabyAanBoord-actie. 
De Xtra-klant deelt bij de inschrijving de (vermoedelijke) geboortedatum volledig en 
waarheidsgetrouw mee. De Xtra-klant die zich tijdens de zwangerschap inschrijft, wordt rond het 
tijdstip van de vermoedelijke geboortedatum gevraagd om zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 9 
weken na de geboorte van de baby, de effectieve geboortedatum mee te delen. De 
geboortedatum is van belang om op het juiste moment (in functie van de leeftijd van de baby) de 
gepaste geschenken en voordelen te bezorgen. 
De inschrijving voor de BabyAanBoord-actie is gratis. Per zwangerschap/adoptie kan de Xtra-klant 
slechts eenmaal inschrijven en slechts eenmaal genieten van de actievoordelen, ongeacht het feit 
of er eventueel sprake is van een meerling. Bij meerlingen kan wel een aanvraag voor extra 
voordelen worden gericht tot de Klantendienst. Een nieuwe inschrijving is pas mogelijk wanneer 
minimum één jaar is verstreken sinds de ontvangst van de bevestigingsmail van de vorige 
inschrijving. De Colruyt BabyAanBoord-actie werkt niet met terugwerkende kracht.  
 
4. Verwerking inschrijving: De datum waarop de Xtra-klant de bevestigingsmail met de 
definitieve goedkeuring voor de deelname aan de Colruyt BabyAanBoord-actie ontvangt, dient als 
referentie om te bepalen of de aanvraag binnen de geldige periode uit punt 3 van deze 
Voorwaarden is gebeurd. Als de baby al geboren is, telt Colruyt Laagste Prijzen 10 weken vanaf 

de geboortedatum om de toelatingsperiode af te bakenen en te bepalen of de inschrijving tijdig 
gebeurde. 
 
5. Duur deelname Colruyt BabyAanBoord-actie: De Colruyt BabyAanBoord-actie loopt vanaf de 
datum van inschrijving tot en met het ogenblik waarop de baby één jaar oud is.  
 
6. Beperkingen: De voordelen van de Colruyt BabyAanBoord-actie zijn niet cumuleerbaar met 
de voordelen van de Xtra-Samenwoonactie. Geen enkel voordeel voortvloeiend uit de 
BabyAanBoord-actie kan in geld worden omgeruild. 
 
7. Stopzetten Colruyt BabyAanBoord-actie door XTRA-klant: Indien de Xtra-klant niet langer 
wenst deel te nemen aan de Colruyt BabyAanBoord-actie, kan hij/zij zich te allen tijde (laten) 
uitschrijven. Dit kan heel eenvoudig door contact op te nemen met de Klantendienst, door op de 
uitschrijflink in de ontvangen e-mails te klikken of online via de Xtra-login. Houdt de Xtra-klant op 
Xtra-klant te zijn, dan houdt dit meteen ook de stopzetting in van de Colruyt BabyAanBoord-actie 
voor de desbetreffende Xtra-klant. 
 
8. Stopzetten Colruyt BabyAanBoord-actie door Colruyt Laagste Prijzen: Indien de effectieve 
geboortedatum waarnaar punt 3 verwijst, niet tijdig of incorrect wordt doorgegeven, zal Colruyt 
Laagste Prijzen de Colruyt BabyAanBoord-actie stopzetten voor de desbetreffende Xtra-klant. 
Elke inschrijving/deelname zal door Colruyt Laagste Prijzen worden gecontroleerd om na te gaan 
of er effectief werd voldaan aan de inschrijvingsvoorwaarden. In geval van misbruik, misleiding, 
bedrog bij inschrijving of deelname of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Colruyt 
Laagste Prijzen zich het recht voor bepaalde voordelen of geschenken niet toe te kennen of niet 
in mindering te brengen van een verschuldigd saldo. 
 
9. Aansprakelijkheid bij verlies of diefstal: Colruyt Laagste Prijzen kan niet aansprakelijk 
worden gesteld als een voordeel in de post of op eender welke wijze verloren gaat. 
 
10. Geldigheid en wijziging van de Voorwaarden: Indien een bepaling uit de Algemene 
Voorwaarden Colruyt BabyAanBoord-actie nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt 
bevonden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De leemte die ontstaat in de 
Algemene Voorwaarden Colruyt BabyAanBoord-actie als gevolg van de nietige, ongeldige, niet 
afdwingbare of onwettige bepaling zal conform de geldende wetgeving worden opgevangen door 
de toepassing van een geldige bepaling die de oorspronkelijke economische opzet van de 
Algemene Voorwaarden Colruyt BabyAanBoord-actie het dichtst benadert. 
Het feit dat Colruyt Laagste Prijzen nalaat de strikte toepassing van één of meerdere van de 
bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende 
afstand van de rechten waarover zij beschikt en verhindert niet om later de strikte naleving ervan 
te eisen. 
Colruyt Laagste Prijzen behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in voorliggende 
voorwaarden aan te brengen. Colruyt Laagste Prijzen behoudt zich daarmee eveneens het recht 
voor de modaliteiten van de aanvraag en de toekenning van voordelen elk moment te wijzigen, 
te onderbreken, uit te stellen, in te korten of te annuleren. De Xtra-klant kan in voorkomend geval 
geen aanspraak maken op enige vergoeding. 
In geval van wijzigingen zal Colruyt Laagste Prijzen de Xtra-klant hierover informeren. Wanneer 
de Xtra-klant niet akkoord gaat met de wijzigingen, heeft hij/zij het recht om kosteloos en met 
onmiddellijke ingang de Colruyt BabyAanBoord-actie stop te zetten. 
 
11. Vragen of klachten: De Xtra-klant kan voor vragen of klachten in eerste instantie altijd bij de 
Klantendienst terecht. Wanneer de Xtra-klant niet tevreden is over de voorgestelde oplossing van 
de Klantendienst, kan hij/zij contact opnemen met de Ombudsman voor de Handel. Dat is een 
onafhankelijke, onpartijdige instantie, erkend door de FOD Economie, die een kosteloze 
verzoeningsservice aanbiedt Via www.ombudsmanvoordehandel.be kan de Xtra-klant een 
elektronisch klachtenformulier versturen. Dit formulier kan ook worden gedownload en per e-
mail naar info@ombudsmanvoordehandel.be of per post naar Ombudsman voor de Handel, 
Edmond Van Nieuwenhuyselaan 8, 1160 BRUSSEL worden teruggestuurd. Komt er alsnog geen 
verzoening, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van België en 
onderworpen worden aan het Belgische recht. 
 
12. Privacy en bescherming van persoonsgegevens: Het gebruik van de in deze Algemene 
Voorwaarden omschreven dienstverlening vereist de inzameling en verwerking van de 
persoonsgegevens van de Xtra-klant. De bescherming van de persoonsgegevens van de Xtra-klant 
is uitermate belangrijk voor Colruyt Laagste Prijzen. Colruyt Laagste Prijzen maakt er dan ook een 
punt van om deze zo goed als mogelijk te beschermen en bij het gebruik van deze gegevens altijd 
de rechten van de Xtra-klant te waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke regels 
inzake privacy en bescherming van persoonsgegevens. Colruyt Laagste Prijzen verwerkt de 
persoonsgegevens van de Xtra-klant voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in de 
Privacyverklaring Xtra. De Privacyverklaring is online te raadplegen, kan worden opgevraagd via 
de Klantendienst of is op verzoek te verkrijgen in een winkel van de Deelnemende Merken Xtra. 
Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd aangepast worden. De Xtra-klant verbindt zich ertoe 
de Klantendienst tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot zijn/haar 
gebruikelijke e-mailadres, identificatie- en adresgegevens teneinde Colruyt Laagste Prijzen toe te 
staan een correcte dienstverlening te bieden. 
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