REGLEMENT

WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR DE VERENIGING VAN DE HANDELAARS
VAN HET WOLUWE SHOPPING CENTER
KERSTZAKWEDSTRIJD
VAN 22 DECEMBER 2021 OM 10.00 UUR TOT 26 DECEMBER 2021 OM 23.59 UUR

Artikel 1
VAN 22 DECEMBER 2021 OM 10.00 UUR TOT 26 DECEMBER 2021 OM 23.59 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 zijn ‘KERSTZAK-ACTIE’, 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 gaan de kandidaten naar het Instagram-account van het Woluwe Shopping
Center. Ze liken de pagina van het Woluwe Shopping Center, liken de post “Kerstzakwedstrijd” en
duiden 3 vrienden aan in commentar.
B. De deelname aan deze wedstrijd is volledig gratis en niet gelinkt aan een aankoopverplichting.
A. Wordt automatisch als nietig verklaard elke deelname:
- die niet alle bovenstaande vermeldingen bevat
- met hetzelfde Instagram-account

Artikel 4
Meerdere deelname per persoon zijn aanvaard, rekening houdend dat er elke keer 3 andere
vrienden vermeld zijn in commentaar.

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.

Een prijstrekking zal de winaars bepalen et zal plaatsnemen op 27 december vóór de middag.

Artikel 6
De prijzen zijn de volgende:

KERSTZAKWEDSTRIJD
Winkelnaam

Geschenk

Nespresso
Art de Vue
Super wash
Super wash
Noukie's
Bongo
Di
Confidentiel
Montres Services

Koffiezetapparaat Vertuo Next zwart + welkom kit
1x Gift card
1x SUPER abonnement 10 wasbeurten inbegrepen
1x SUPER abonnement 10 wasbeurten inbegrepen
1x Grote teddybeer ijsbeer
1x Bongo "Joyeuses fêtes" + cadeaubox
1x Ontdekking van schoonheidsproducten
1x Gift card
1x Horloge Ice Watch 019528 glam brushed dame

Xandres
Neuhaus
l'Occitane

1x sjaal
1x Chocolade kerstmis
1x Gifset délice d'Amande

89,00 €
64,00 €
61,50 €

Histoire d'Or
IKKS women & men

1x Gift card
1x Gift card

Intimissimi

1x lingerie set

50,00 €
50,00 €
40,00 €

Corné Dynastie
Oil and Vinegar
Olivier Dachkin

1x parlines
1x Bestseller
1x Gift card + 2 haarproducten

35,00 €
35,50 €
32,90 €

K-do
K-do

1x 2 gepersonaliseerde kopjes
1x 2 gepersonaliseerde kopjes

30,00 €
30,00 €

Etam
Etam
Club

1x Gift card
1x Gift card
1x Boek van Loic Van Impe Fou de cuisine Vol 2 gesigneerd

30,00 €
30,00 €
25,99 €

Moët & Chandon

1x Fles Moët & Chandin Garden Spritz

JOTT
Match

1x Muts
1x Gift card

25,00 €
25,00 €
25,00 €

Match
Match
Match

1x Gift card
1x Gift card
1x Gift card

25,00 €
25,00 €
25,00 €

Één geschenk per persoon.

Waarde
255,00
150,00
120,00
120,00
119,95
105,00
100,00
100,00
99,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Artikel 7
De winnaar van de wedstrijd worden op de hoogte gebracht via een bericht op hun Instagramaccount. Deze communicatie zal de concrete te volgen procedures beschrijven voor het in ontvangst
nemen van de prijs.
De prijzen zullen beschikbaaar blijven tot 15 januari, 19u.
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.

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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