WEDSTRIJDREGLEMENT
“TheBestIsClose – weekendje in de natuur”

Artikel 1 – ORGANISATIE

Raffinerie Tirlemontoise - Tiense Suikerraffinaderij nv/sa met maatschappelijke zetel te
3300 Tienen, Aandoornstraat 1 (hierna “TIENSE SUIKER”) organiseert een wedstrijd getiteld
“TheBestIsClose – weekendje in de natuur ” (hierna “WEDSTRIJD”).
Deelname aan de WEDSTRIJD impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
wedstrijdreglement (hierna “REGLEMENT”). Iedere deelnemer die aan de WEDSTRIJD
deelneemt, kan dit reglement rechtstreeks opvragen bij TIENSE SUIKER.
Deelname aan de WEDSTRIJD is vrij en zonder aankoopverplichting.

Artikel 2 – DEELNAME
2.1.

Toegang tot de WEDSTRIJD

De WEDSTRIJD staat open voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België en
die op het ogenblik van deelname minstens de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
Minderjarigen kunnen enkel meedoen met de WEDSTRIJD indien hij de toestemming voorlegt
van zijn wettelijke vertegenwoordiger.
Iedere deelnemer mag maximaal één keer deelnemen aan de WEDSTRIJD, namelijk met zijn
unieke persoonlijke gegevens. Bij meer dan één deelname houdt TIENSE SUIKER enkel
rekening met de eerste ontvangen deelname.
2.2.

Deelnamemodaliteiten

Deelname aan de WEDSTRIJD verloopt uitsluitend elektronisch via de Facebook-pagina van
TIENSE

SUIKER:

www.facebook.com/tiensesuikersucresdetirlemont.

Iedere

poging

tot

deelname per telefoon, fax, post, e-mail of nog anders zal niet in aanmerking worden
genomen.
De deelnemer aan de WEDSTRIJD kan als volgt:
-

Surfen naar www.facebook.com/tiensesuikersucresdetirlemont

-

Klikken op het bericht dat de wedstrijd omschrijft

-

Tag 2 vrienden in de commentaren onder het Facebook-bericht

-

Optioneel kun je de post ook publiekelijk delen om meer kans te maken

2.3.

Duur van de WEDSTRIJD

De WEDSTRIJD loopt van 26 september 2018 om 00.00 uur tot en met 15 oktober 2018 om
23.59 uur.
Voor deelname is de datum en het uur van het posten van een commentaar onder het
wedstrijdbericht op

de

Facebookpagina. Er wordt slechts

rekening

gehouden

met

inzendingen die door TIENSE SUIKER ontvangen worden vóór afloop van bovenvermelde
wedstrijdperiode. In geen geval kan TIENSE SUIKER aansprakelijk worden gesteld voor de
laattijdige ontvangst van elke deelname, om welke reden dan ook (inclusief maar niet
uitsluitend om redenen van technische aard).
2.4.

Geldigheid van de deelname

Enkel deelnames in eigen naam en voor eigen rekening zijn toegelaten. Onder geen beding
mag worden deelgenomen onder een pseudoniem of in naam en/of voor rekening van één of
meerdere derden.
Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig
zijn. TIENSE SUIKER is niet verantwoordelijk indien de deelnemer onjuist, niet-actuele of
onvolledige gegevens verstrekt.
TIENSE SUIKER behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later
tijdstip uit te sluiten van de WEDSTRIJD en/of andere lopende en toekomstige wedstrijden, in
geval van:
-

onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere
gegevens;

-

om het even welke overtreding van huidig REGLEMENT;

-

om het even welke (poging tot) fraude;

Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames aan de
WEDSTRIJD worden sowieso als fraude beschouwd, evenals iedere (poging tot) wijziging van
de

voorzieningen

van

de

WEDSTRIJD,

via

welk

procedé

dan

ook

(al

dan

niet

geautomatiseerd), met het oog op beïnvloeding van het resultaat en de aanduiding van de
winnaar, en zullen dan ook automatisch tot uitsluiting leiden.
De uitslagen van de WEDSTRIJD kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslagen van de
WEDSTRIJD kan niet worden gecorrespondeerd (noch per brief, noch per e-mail, noch
telefonisch).

Artikel 3 – PRIJS
3.1.

Prijs

De winnaar van de WEDSTRIJD wint een bon voor een weekendje in Bed & Breakfast Hove St
Paul te Lummen (https://www.hovestpaul.be/). Je krijgt een overnachting mét zoet ontbijt
voor 2 personen. Meer info over de B&B vind je op de website www.hovestpaul.be. De datum
wordt geregeld in samenspraak met de B&B en Tiense Suiker.
In totaal geven we 2 bonnen weg, er zijn dus 2 winnaars.
De prijs wordt door de winnaar aanvaard zoals hij is uitgereikt, kan niet worden betwist en
zal in geen geval terugbetaald of omgeruild kunnen worden.
3.2.

Toewijzing van de prijs

TIENSE SUIKER zal een onafhankelijke selectie maken van de winnaars, via een loterijsysteem.
De winnaars zullen via privébericht via Facebook verwittigd worden vanaf 16 oktober 2018.
TIENSE SUIKER verwacht dan binnen de week na het versturen van het privébericht een
antwoord waarin volledige naam + adres worden meegedeeld zodat de prijs per post
verstuurd kan worden
Het niet aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot
toekenning van enige financiële of andere tegenwaarde.
Niet-winnaars zullen niet geïnformeerd worden.
Artikel 4 – VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
4.1. Respect voor de privacywetgeving

In het kader van hun deelname aan de WEDSTRIJD dienen de deelnemers TIENSE SUIKER een
aantal persoonsgegevens mee te delen.
TIENSE SUIKER verbindt zich ertoe om deze gegevens te behandelen en te verwerken
conform de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de
“Privacywet”), in overeenstemming met de Europese richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995
(de “Privacyrichtlijn”).
De

Privacywet,

evenals

de

Privacyrichtlijn,

zijn

toegankelijk

via

de

website:

www.privacycommission.be. Ons volledig privacy beleid kan eveneens geconsulteerd worden
op de website www.tiensesuiker.com. De gegevens zullen verwijderd worden eind oktober
2018.
4.2. Doel van de verwerking

De deelnemer stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens door TIENSE SUIKER verwerkt
mogen worden:
-

om de deelname aan de WEDSTRIJD in goede banen te leiden;

-

om de deelnemer over het verloop van de WEDSTRIJD te informeren en eventueel over
de prijs die hij gewonnen heeft;

4.3. Geen overdracht van gegevens

Alle persoonsgegevens die in het kader van de WEDSTRIJD worden verzameld zullen enkel
door TIENSE SUIKER gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten
vervat onder huidig artikel 4. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan derden.

Artikel 5 – AANSPRAKELIJKHEID

TIENSE SUIKER is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van enigerlei aard die het
gevolg is van deelname aan de WEDSTRIJD, de toekenning van de prijs en/of de gevolgen van
aanvaarding van de prijs.
TIENSE SUIKER zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de WEDSTRIJD geheel
of gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van
redenen waar TIENSE SUIKER geen controle over heeft (toeval of overmacht) of omwille van
om het even welke andere gebeurtenis die door TIENSE SUIKER, volgens haar eigen discretie,
beschouwd wordt als iets wat de uitvoering van de WEDSTRIJD onder de initieel voorziene
omstandigheden bemoeilijkt.
TIENSE SUIKER kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem
waardoor niet aan de WEDSTRIJD kan worden deelgenomen of voor technische problemen die
het continue en ononderbroken verloop van de WEDSTRIJD zouden verhinderen.
Artikel 6 – GELDIGHEID & AFDWINGBAARHEID VAN HET REGLEMENT

Indien één of meerdere bepalingen van huidig REGLEMENT ongeldig of niet afdwingbaar
blijken, dan blijven de overige clausules onverminderd van kracht.

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Huidig REGLEMENT wordt beheerst door Belgisch recht.
Ieder geschil dat niet in der minne geregeld kan worden, zal worden beslecht voor de
bevoegde rechtbank van het Arrondissement Leuven

