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1. Campagne #MissionForeverFriend
Hill's Pet Products SA/NV ("Hill's") neemt deel aan de "Mission Forever Friend" campagne, die
op Europees niveau op Instagram en Facebook is gelanceerd en die als doel heeft om asielen
te helpen die huisdieren opvangen (hierna de "Campagne").

2. Duur
De actie loopt in België van 1 april 2022 tot en met 30 april 2022. Hill's behoudt zich echter het
recht voor om de actie eerder te beëindigen, om welke reden dan ook, in welk geval alleen de
maaltijden die betrekking hebben op aangekochte producten die vóór het einde van de actie zijn
gedaan, zullen worden uitgedeeld, onder de hieronder beschreven voorwaarden.

3. Maaltijd donaties #MissionForeverFriend
Het doel van de Campagne is om in totaal 150.000 maaltijden te doneren in alle deelnemende
Hill's landen in Europa. Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de deelnemende landen,
waarbij het maximum aantal gedoneerde maaltijden in België in relatie tot de hashtag
#MissionForeverFriend 13.285 bedraagt.

1 maaltijd staat hierbij gelijk aan: 131 gram Hill's product per dag.

Dit wordt als volgt berekend:
● De maaltijd voor een gemiddelde hond (16 kg) is 224 gram per dag.
● De maaltijd voor een gemiddelde kat (4 kg) is 55 gram per dag.
● De gemiddelde dagelijkse maaltijd is derhalve: totaal aantal honden in Europa (73,244

miljoen*) x 224 gram + totaal aantal katten in Europa (87,925 miljoen*) x 55 gram.
Gedeeld door het totaal aantal honden + katten (161,169 miljoen) = 131 gram.

* Bron: Europe canine & feline population https://fr.statista.com/statistiques/531296/nombre-chats-par-pays-europe/

https://fr.statista.com/statistiques/531296/nombre-chats-par-pays-europe/


4. Deelname aan de actie
Deelname aan de Campagne staat open voor iedereen met een geregistreerd adres in België.
Iedere persoon die meerderjarig en handelingsbekwaam is (de "Deelnemer") kan op één van de
volgende manieren deelnemen aan de Campagne:

4.1 Deel een foto van een hond of kat op je persoonlijke Instagram- of Facebook pagina, met de
hashtag #MissionForeverFriend en de tag @HillsPetBE. Je kunt meerdere keren meedoen door
een foto te delen.

EN/OF

4.2 Koop een product van Hill's Science Plan, Hill’s VetEssentials of Hill's Prescription Diet bij
de deelnemende (online) dierenspeciaalzaken ‘Aveve’, ‘Poils&Plumes’, ‘MedPets.be’,
‘Chronovet.be’, ‘Placedesvetos.be’.

4.3 Dierenklinieken kunnen ook deelnemen door een 'Hill's Quick Recommendation' te schrijven
in het kader van hun commerciële relatie met Hill's. Voor elke 'Quick Recommendation' die
tussen 1 april 2022 en 30 april 2022 wordt geschreven, wordt één maaltijd gedoneerd aan een
deelnemend asiel.

Voor elk van deze deelnames zal Hill's één maaltijd per deelname doneren aan één van de
volgende deelnemende opvangcentra: Het Blauwe Kruis van de Kust (Oostende), Sans Collier
(Thorembais-Saint-Trond), Dierenasiel St. Truiden (Sint-Truiden), Wase Dierenbescherming
(Waasmunster), Spa La Louviere (La Louviere), Chat Pristi (Masnuy-Saint-Jean), Dierenasiel
Ganzeweide (Koksijde).

5. Rechten
Hill's mag als bedrijf al het materiaal dat is ingezonden voor de Campagne (reacties, foto's,
video's) gebruiken in marketing gerelateerde activiteiten zonder de Deelnemer te informeren,
toestemming te vragen of te compenseren.

6. Aansprakelijkheid
Informatie die in het kader van de Campagne wordt verstrekt, zal niet met derden worden
gedeeld of aan derden worden verkocht. Alle rechten om de actie stop te zetten, te verwijderen
of te wijzigen berusten uitsluitend bij Hill's.

Hill's kan geen bescherming van de privacy garanderen met betrekking tot materiaal dat
eenzijdig door derden is geüpload, en wijst elke verantwoordelijkheid af voor materiaal dat door
de Deelnemers is geüpload.



7. Persoonlijke gegevens
Door deel te nemen aan de Campagne geeft de Deelnemer toestemming aan Hill's en haar
externe dienstverleners om zijn/haar persoonlijke gegevens te verwerken voor zover dit
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Campagne.

De Deelnemer heeft de mogelijkheid om zich op de website van Hill's aan te melden (via een
opt-in) voor het ontvangen van informatie over producten, aanbiedingen en programma's van
Hill's. De Deelnemer kan te allen tijde zijn keuze wijzigen en zich afmelden.

De Deelnemer heeft recht van toegang, rectificatie of verwijdering, beperking van de verwerking
van zijn persoonlijke gegevens, een recht van verzet en overdraagbaarheid van zijn
persoonlijke gegevens, evenals het recht om richtlijnen vast te stellen met betrekking tot het lot
van zijn persoonlijke gegevens na zijn overlijden. De Deelnemer kan deze rechten uitoefenen
per e-mail via het contact gedeelte van de website www.hillspet.be of per post naar het
hierboven vermelde adres. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Hill’s:
https://www.hillspet.be/nl-be/legal-statement-and-privacy-policy.

8. Toepasselijk recht
Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de
wetten van België.


