WEDSTRIJDREGLEMENT Loterij “ Voedselbanken” 2018

ARTIKEL 1
VZW Sociale Werking Lionsclub De Haan Permekeland hierna genaamd “de Organisator”, waarvan de
zetel gevestigd is te 8420 De Haan, A. Franskinlaan 5, RPR nr. 462.086.917 organiseert een wedstrijd
zonder aankoopverplichting dewelke begint op 18.10.2018 en eindigt op 25.10.2018. Deze wedstrijd
speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied , binnen de muren van AD Delhaize in de
Stationsstraat 8 te De Haan.
De wedstrijd heeft als doel de verkoop van steunkaarten ten voordele van de Belgische Federatie
Voedselbanken VZW te bevorderen.

ARTIKEL 2
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze loterij.
De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de loterij dit reglement volledig en
onvoorwaardelijk.

ARTIKEL 3
De deelneming aan deze loterij staat open voor iedere persoon met uitzondering van de Organisator
van deze wedstrijd en het personeel tewerkgesteld bij het filiaal van AD Delhaize in De Haan, evenals
alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de Organisator, en van elke andere persoon
die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

ARTIKEL 4
De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde
periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van
misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd.

ARTIKEL 5
Om geldig deel te nemen moet de deelnemer een schenking doen aan de voedselbanken van 1,5€ of
3€ of 6€ of 9€ aan de kassa van de AD Delhaize in de Stationsstraat 8 te 8420 De Haan.
Bij elke schenking krijgt de schenker een lot met een uniek nummer (1 lot voor €1.5, 2 loten voor €3
en 3 loten voor €6 en 4 loten voor €9). De winnende nummers zullen vanaf 29 oktober 2018 enkel te
raadplegen zijn via www.lionsclubdehaan.be.

Zullen beschouwd worden als geldig : de loten waarvan het nummer identiek is aan het winnende
nummer.
De deelnemers dienen hun originele lot bij te houden en te overhandigen bij het afhalen van hun
prijs. Elke deelname waarbij het lotje ontbreekt of waarvan het nummer om welke reden ook niet
meer leesbaar is, zal als nietig aanzien worden.
De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding,) zijn volledig
ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname
terugvorderen aan de Organisator. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd
zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van
de hieraan verbonden deelnames.
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de website
en/of het mailsysteem. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele
incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware‐ en/of
softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. De deelname of enige andere manipulatie door
middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het
aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden, zal tot uitsluiting leiden en kan desgevallend
tevens tot gerechtelijke vervolging leiden .

ARTIKEL 6
De Organisator, en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd
zouden dienen te worden gewijzigd.

ARTIKEL 7
De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator
kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks
verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze
wordt toegekend.

ARTIKEL 8
Er zijn 50 prijzen te winnen: 25 reflect Caps (petjes) en 25 flessen wijn, waarbij al dan niet het logo
van de organisator op vermeld zal staan.
In geval de deelnemer een fles wijn wint zal deze moeten aantonen dat hij/zij meerderjarig is. Bij de
identificatie van de winnaars dienen deze hun identiteitskaart voor te leggen, , samen met het
originele lot waarop het winnende nummer staat. Indien het lot ontbreekt of foutief is, wordt de
prijs niet overhandigd en zal deze terug in de prijzenpot komen. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar,
niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. Het is bovendien niet toegestaan de gewonnen prijs
door te verkopen.

De winnaars moeten hun fles wijn vóór 31 december 2018 afhalen in Tearoom Beaufort, Koninklijk
Plein 6 te 8420 De Haan tussen 9u en 17u (niet op maandag en niet in de periode van 12.11.2018 tot
en met 07.12.2018 wegens jaarlijks verlof). Elk aangeboden lot dat zich aanbiedt ter ophaling van
een prijs vanaf 01 januari 2019, zal als niet-winnend beschouwd worden. Openbare bekendmaking
van de winnende nummers gebeurt tot 31 december 2018, 23u59 op de website
www.lionsclubdehaan.be.

ARTIKEL 9
De Organisator zal geen partij zijn bij de relatie die ontstaat tussen de aangeduide winnaars & AD
Delhaize en/of Tearoom Beaufort.

ARTIKEL 10
De prijzen worden enkel toegekend aan de 50 deelnemers die aan alle voorwaarden van het huidig
reglement voldoen en die een winnend lot bezitten.

ARTIKEL 11
Uitgezonderd het geval voorzien in het reglement, zal er door de deelnemers geen briefwisseling
verstuurd worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens
de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 12
De Organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen
indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit
rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden
buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 13
De Organisator en de deelnemende bedrijven behouden zich het recht voor om de prijzen in handen
van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen
tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden.

ARTIKEL 14
Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig
voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden. Elke klacht in
verband met de wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het
einde van de voedselbankenweek (25 oktober 2018), naar de maatschappelijke zetel van de VZW
Sociale Werking Lionsclub De Haan Permekeland. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of

telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld
zijn zullen niet behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk
geschil tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brugse rechtbanken.

ARTIKEL 15
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van
betwisting zullen de heren Mr. Paul Demaegdt en Harry Buelens elke noodzakelijke beslissing nemen
om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissingen zijn soeverein en zonder
verhaal. Elke situatie die niet voorzien is in het reglement, zal hen worden voorgelegd . Hun
beslissingen zijn definitief.

ARTIKEL 16
Huidig reglement is beschikbaar op de website www.lionsclubdehaan.be

ARTIKEL 17
In geen geval zullen de gegevens van de deelnemers in een gegevensbank opgenomen worden. Bij
het raadplegen van de website van de organisator om na te gaan welke de winnende loten zijn,
erkent de deelnemer evenwel dat het raadplegen van een website via het internet nooit zonder
risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door
onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de Organisator. De Organisator wijst elke
verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of
laattijdige levering van de Prijzen, die al dan niet te wijten aan het zich niet tijdig aandienen met een
winnend lot. In geval van verlies van de prijs, nadat de Organisator deze overhandigd heeft aan de
winnaar, wordt de Prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere Prijs aan de winnaar
worden geleverd. De deelname aan de wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van
de eigenschappen en de grenzen van het internet, zoals wat betreft het technische
prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. De
Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens
niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door
eventuele virussen die circuleren op het internet. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke
aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat
informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare
fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt, kunnen niet
tegen de Organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator.

