
	

	

REGLEMENT	

	

	

WEDSTRIJD	GEORGANISEERD	DOOR	DE	VERENIGING	VAN	DE	HANDELAARS	VAN	HET	WOLUWE	

SHOPPING	CENTER	

	

SINTEKLAAS	-	WOLUWE	SHOPPING	

VAN	ZATERDAG	13	NOVEMBER		2021	OM	10.00	UUR	TOT	ZATERDAG	4	DECEMBER	2021	OM	19	UUR	

	

	

Artikel	1	

	

Van	zaterdag	13	november	2021	om	10.00	uur	tot	zaterdag	4	december	2021	om	19	uur	organiseert	

de	 vzw	 Vereniging	 der	 Handelaars	 van	Woluwe	 Shopping	 Center,	 gelegen	 te	 Sint-Lambertusstraat	

200,	 1200	 Brussel	 (hieronder	 vernoemd	 als	 ‘organisator’)	 een	 wedstrijd	 rond	 “Sinterklaas”,	

onderworpen	aan	dit	reglement.	Elke	deelnemer	dient	op	de	hoogte	te	zijn	van	dit	reglement	en	de	

bijlagen	en	de	voorwaarden	ervan	te	aanvaarden.		

	

	

Artikel	2	

	

Worden	 formeel	 uitgesloten	 van	 deelname	 aan	 de	 wedstrijd:	 alle	 personeelsleden	 van	 AG	 REAL	

ESTATE,	de	 leden	van	de	Raad	van	Bestuur	van	de	organiserende	VZW,	de	personeelsleden	van	de	

winkels	 in	 het	 winkelcentrum,	 de	 personeelsleden	 van	 Veolia,	 Jette	 Clean	 en	 Securitas	 die	 in	 het	

Woluwe	Shopping	Center	werken,	alsook	elke	persoon	die	meegewerkt	heeft	aan	de	organisatie	van	

deze	wedstrijd.	

	

	

Artikel	3	

	

A. Om	deel	te	nemen	moeten	de	kinderen	(0	tot	14	jaar)	het	mooiste	portret	van	Sinterklaas	

tekenen.	De	mooiste	tekeningen	winnen	één	van	de	15	prijzen	zoals	opgesomd	en	ingedeeld	in	

artikel	6.	Een	jury,	bestaande	uit	Raphaël	Mahieu	(Shopping	Center	Manager)	et	Ann	

Huyberechts	(Marketing	Manager	van	het	WSC),	zal	de	winnaars	selecteren. 

 

B. De	kinderen	moet	hun	naam,	voornaam,	leeftijd	en	e-mail	adressen	(van	de	ouders)	achter	de	

tekening	vermelden.	

 

C. De	deelname	aan	deze	wedstrijd	is	volledig	gratis	en	niet	gelinkt	aan	een	aankoopverplichting.	

	

D. Wordt	automatisch	als	nietig	verklaard	elke	deelname:	

-	die	niet	alle	bovenstaande	vermeldingen	bevat	

-	met	dezelfde	Instagram-account	

	

	

	

Artikel	4	

	

Er	zal	maar	één	deelname	per	persoon	aanvaard	worden.	

	



	

Artikel	5	

	

A. Elke	 deelname,	 correct	 ingevuld	 en	 ingediend,	 zoals	 beschreven	 in	 artikel	 4,	 zal	 door	 de	

organisator	gecontroleerd	worden.	De	organisator	behoudt	zich	het	recht	voor	een	deelname	te	

weigeren	die	niet	voldoet	aan	de	eisen	beschreven	in	artikel	3,	een	deelname	uit	de	wedstrijd	te	

verwijderen	 als	 ze	 niet	 voldoet	 aan	 de	 deelnamevoorwaarden	 voorzien	 in	 artikel	 3	 en	 elke	

deelname	te	weigeren	waarvan	de	invulling	een	inbreuk	vormt	op	de	regels	bepaald	in	artikel	3	

en	 4	 van	 dit	 reglement.	 Hetzelfde	 geldt	 voor	 alle	 commentaren	 die	 worden	 beoordeeld	 als	

ongepast	en	naast	de	kwestie.	

	

B. De	jury	zal	ten	laatste	op	10	december	de	winnaars	aanduiden.	

	

	

Artikel	6	

	

De	prijzen	zijn	de	volgende:		

	

	
	

	

Artikel	7	

	

De	winnaars	van	de	wedstrijd	worden	op	de	hoogte	gebracht	via	een	bericht	op	hun	post	en/of	e-

mail	 adres.	 Deze	 communicatie	 zal	 de	 concrete	 te	 volgen	 procedures	 beschrijven	 voor	 het	 in	

ontvangst	nemen	van	de	prijs.		

De	prijzen	zullen	beschikbaar	blijven	tot	22	december	2021	om	18	u.	

	

De	 prijzen	 kunnen	 enkel	 opgehaald	 worden	 aan	 de	 Info	 Desk	 van	 Woluwe	 Shopping	 tijdens	 de	

openingsuren	van	het	winkelcentrum,	persoonlijk	door	de	winnaars.	De	prijzen	zullen	in	geen	geval	

overhandigd	worden	aan	derden	of	verstuurd	worden	per	post	of	koerierdienst.	

	

Als	 met	 de	 winnaar	 van	 de	 prijs	 geen	 contact	 kan	 worden	 opgenomen	 volgens	 de	 voorziene	

bepalingen	en	binnen	de	gestelde	termijn,	verliest	hij	zijn	recht	op	de	prijs,	zonder	bijkomende	vorm	

van	herinnering	en	zonder	 recht	op	enige	vergoeding.	Er	wordt	geen	andere	persoon	geselecteerd	

waaraan	de	prijs	wordt	gegund,	in	plaats	van	de	persoon	die	in	gebreke	blijft.		

	

	

	

	

	

	

Aantal Naam Waarde Aangeboden	door

1 Playmobil	1.2.3	- 29,99	€ Galeria	Inno

3 giftcard 25,00	€ Galeria	Inno

1 Koptelefoon	Spider-Man 24,99	€ H&M

2 Pop 22,00	€ Woluwe	Shopping

1 T-shirt	thermolactyl	kids(	4	jaar) 19,99	€ Damart

1 Boek	'Super-Man	Mary	Jane	'	FR 11,00	€ Club

2 Blauwe	pet	Marvel 9,99	€ H&M

1 Marvel	muts 7,99	€ H&M

1 Batman	masker 7,99	€ H&M

1 Grijze	pet	Marvel 7,99	€ H&M

1 Rode	pet	Marvel 7,99	€ H&M



Artikel	8	

	

De	 organisator	 behoudt	 zich	 het	 recht	 voor	 de	 naam,	 voornaam	 en	 het	 e-mailadres	 van	 de	

deelnemers	te	gebruiken	voor	commerciële	doeleinden	en	reclame.	

	

Door	deel	te	nemen	aan	de	wedstrijd	geven	alle	deelnemers	hun	akkoord	voor	het	gebruik	van	hun	

gegevens	 en	 voor	 publicaties	 zoals	 bepaald	 in	 het	 reglement.	 Dit	 gebruik	 is	 in	 lijn	 met	 de	 wet	

betreffende	 de	 bescherming	 van	 de	 persoonlijke	 levenssfeer	 en	 de	 Europese	 verordening	

betreffende	 de	 bescherming	 van	 natuurlijke	 personen	 in	 verband	 met	 de	 verwerking	 van	

persoonsgegevens	(AVG).	

	

Artikel	9	

	

In	geval	van	betwisting	van	deze	wedstrijd,	zal	elke	deelnemer	zich	schikken	naar	de	beslissing	van	de	

organisator.	

	

	

Artikel	10	

	

De	organisator	zal	in	het	kader	van	deze	wedstrijd	elke	deelnemer	gerechtelijk	vervolgen	die	de	prijs	

op	frauduleuze	wijze	probeert	 te	bemachtigen	of	op	frauduleuze	wijze	de	prijs	probeert	 te	gunnen	

aan	een	derde.	
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