REGLEMENT
WEDSTRIJD GEORGANISEERD DOOR DE VERENIGING VAN DE HANDELAARS
VAN HET WOLUWE SHOPPING CENTER
“SUMMER VIBES” WEDSTRIJD
VAN 1 JULI OM 9 UUR TOT 24 AUGUSTUS 2022 OM 22 UUR
Ar kel 1
VAN 1 JULI OM 9 UUR TOT 24 AUGUSTUS 2022 OM 22 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 Summer Vibes-ac e, die onderworpen
is aan dit reglement. Elke deelnemer dient ervan op de hoogte te zijn en de bijlagen en de
voorwaarden ervan zonder voorbehoud te aanvaarden.
Ar kel 2
De volgende personen mogen niet deelnemen 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, Je e Clean en Securitas die in het
Woluwe Shopping Center werken, alsook elke persoon die meegewerkt hee aan de organisa e van
deze wedstrijd.
Ar kel 3
A. Hoe deelnemen? Er zijn 2 sel e zones. Een op de begane grond met een XXL ligstoel en een in de
centrale ruimte, bij het zwembad met een badmeesterstoel. Deelnemers moeten een sel e
nemen in een van de zones, in een relaxte pose, hun sel e delen op hun Instagram-account door
@woluweshoppingcenter op de foto te taggen en #woluweshoppingchill in het bijschri te
vermelden.
B. De deelname aan deze wedstrijd is volledig gra s en niet gelinkt aan een aankoopverplich ng.
C. Elke deelname wordt automa sch als nie g verklaard:
- die niet alle bovenstaande vermeldingen bevat
- met hetzelfde Instagram-account
Ar kel 4
Eenmalige deelname per persoon.
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Ar kel 5
A.

Elke deelname, correct ingevuld en ingediend, zoals beschreven in ar kel 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 ar kel 3, een deelname uit de wedstrijd te
verwijderen als ze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden voorzien in ar kel 3 en elke
deelname te weigeren waarvan de invulling een inbreuk vormt op de regels bepaald in ar kel 3
en 4 van dit reglement. Hetzelfde geldt voor alle commentaren die worden beoordeeld als
ongepast en naast de kwes e.

B.

Een lo ng die de winnaars zal bepalen volgt op 25 augustus om 12 uur.

Ar kel 6
De prijs: een kingsize hangmat van Nature & Découvertes twv € 318
Ar kel 7
De winnaars van de wedstrijd worden op de hoogte gebracht via een bericht op hun Instagramaccount. Deze communica e zal de concrete te volgen procedures beschrijven voor het in ontvangst
nemen van de prijs.
De prijzen zullen beschikbaar blijven tot 17 september om 19 uur.
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 blij .
Ar kel 8
Wedstrijd voorbehouden voor België. Een prijs dient steeds persoonlijk afgehaald te worden in
Woluwe Shopping en wordt in geen geval per post verstuurd.
Ar kel 9
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 publica es zoals bepaald in het reglement. Dit gebruik is in lijn met de wet
betre ende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de Europese verordening betre ende
de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
(AVG).

Ar kel 10
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In geval van betwis ng van deze wedstrijd, zal elke deelnemer zich schikken naar de beslissing van de
organisator.
Ar kel 11
De organisator zal in het kader van deze wedstrijd elke deelnemer gerechtelijk vervolgen die de prijs
op frauduleuze wijze probeert te bemach gen of op frauduleuze wijze de prijs probeert te gunnen
aan een derde.

ti

ti

ti

Association des Commerçants du Woluwe Shopping Center asbl – Vereniging van de handelaars van
het Woluwe Shopping Center vzw – Rue Saint-Lambert 200 Sint-Lambertusstraat – 1200 Bruxelles/
Brussel TVA/BTW BE 0407 623 395 RPM Bruxelles – Tel 02 771 20 45 – Fax 02 770 0419

