
Algemene voorwaarden product testers 
 

Elke gebruiker van myShopi kan zich tot 31 december 2019 registreren om producten te testen en te 

beoordelen via myShopi in het kader van Gekozen Product van het Jaar. Het is enkel mogelijk je aan 

te melden als product tester indien je een geregistreerde gebruiker bent. In dat geval gebruiken wij 

de gegevens aangeduid op je myShopi profiel. 

Iedereen die zich registreert als product tester ontvangt een bevestiging van deelname.  

Elke geregistreerde product tester krijgt uiterlijk tot en met 31 december 2019 extra cashbacks te 

zien, bovenop de reguliere cashbacks die zichtbaar zijn voor myShopi users die zich niet 

registreerden als product tester.  

Bij het toewijzen van een cashback houden we zoveel mogelijk rekening met je profiel (bv. Always 

Sensitive wordt voornamelijk aan vrouwelijke testers toegewezen), waardoor je slechts een selectie 

van de deelnemende producten te zien krijgt in de vorm van een cashback. Bovendien staat er een 

limiet op het aantal redempties per cashback, zodat de cashbacks per profiel willekeurig worden 

toegewezen en niet voor elk relevant profiel zichtbaar zullen zijn. 

Bij het indienen van een cashbackaanvraag moet de product tester alle stappen volgen zoals bij het 

indienen van een reguliere cashbackaanvraag bij myShopi.  

Elke product tester krijgt na het indienen van de cashbackaanvraag een enquête waarin zijn/haar 

mening over het product in kwestie wordt gevraagd. De resultaten van deze enquête worden 

anoniem verwerkt en enkel de scores per product worden in de vorm van percentages in een 

rapport bezorgd aan de organisatoren van Gekozen Product van het Jaar. De resultaten van de 

enquête worden gebruikt om de winnaars van Gekozen Product van het Jaar 2020 te bepalen.  

Gekozen Product van het jaar is eigendom van Voted Product of the Year Worldwide S.A. De licentie 

voor het gebruik van het concept “Gekozen Product van het Jaar” wordt in meer dan 45 landen 

toegekend aan nationale ondernemingen, die instaan voor de organisatie van de verkiezing en het 

gebruik van het logo in zijn specifieke marktsegment. Het bedrijf POY OPERATIONS BVBA is de 

organisator van de wedstrijd en de officiële correspondent voor de België.  


