Wedstrijdvoorwaarden ‘Koop BonZ en win een elektrische fiets’

Partijen - definities - aanvaarding van dit wedstrijdreglement
Gemeentebestuur Zwevegem, met exploitatiezetel te Blokkestraat 29 8550 Zwevegem (de
“Organisator”) organiseert een wedstrijd (de “Wedstrijd”) voor zijn klanten. Door zijn deelname aan
de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk en in zijn totaliteit dit reglement, de
mogelijkheid dat het wedstrijdreglement zo nodig eenzijdig op elk moment door de Organisator kan
worden gewijzigd, evenals elke beslissing die de Organisator betreffende de Wedstrijd neemt (hierna
het “Reglement”).
Deelname aan de Wedstrijd
De wedstrijd start op vrijdag 1 juli 2022 en eindigt op woensdag 31 augustus 2022. De deelname aan
de wedstrijd is gratis.
Per aankoopschrijf van 25 euro aan Zwevegemse BonZ ontvangt de klant een lotje dat gedeponeerd
kan worden in de voorziene box bij het verkooppunt. Wanneer men BonZ digitaal koopt, kan men
online een formulier invullen.
Na afloop van de wedstrijd worden er 3 winnaars getrokken. De winnaars worden telefonisch op de
hoogte gebracht. Indien mogelijk krijgt de winnaar een e-mail.
Het winnen van een prijs is echter enkel mogelijk wanneer de deelnemer correct antwoordt op de
kennisvraag en zijn/haar gegevens correct invult. Indien meerdere deelnemers correct hebben
geantwoord op de kennisvraag, zal/zullen de winnaar(s) bepaald worden door loting.
De winnaars zullen bekend gemaakt worden via de website van de gemeente Zwevegem vanaf 1
september 2022.
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming
hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat
Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige
deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de
wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.
De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de gedeelde informatie. De Organisator kan
niet worden gedwongen om extra gegevens over de deelnemer te bekomen. Dit geldt in het bijzonder
wanneer de verstrekte informatie onjuist of verouderd is op het moment van de loting. Indien de
winnaar niet of niet gemakkelijk door de Organisator kan gecontacteerd worden (zoals bij gebrek aan
een emailadres en/of gsm nummer en/of postadres), zal deze uitgesloten worden van de Wedstrijd.
De Organisator zal onafhankelijk over deze uitsluiting beslissen zonder enig recht op beroep.
Personen die niet kunnen deelnemen aan de Wedstrijd
Medewerkers van de dienst Ondernemen van de Organisator en de handelaars die de Zwevegemse
BonZ aanvaarden in hun zaak worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.
Minderjarigen die niet beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders of voogd.
Privacy
De Organisator vindt de bescherming van privacy en van persoonlijke data zeer belangrijk. Daarom
streeft zij ernaar persoonsgegevens van elke deelnemer aan de Wedstrijd (hierna de “Deelnemer”
genoemd) op een wettelijke en transparante manier te verwerken en willen ze de Deelnemer in detail

informeren over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. De Organisator van de Wedstrijd is
de verantwoordelijke van de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens.
De winnaar van de Wedstrijd worden volgende persoonsgegevens opgevraagd en verwerkt:
voornaam, familienaam, e-mailadres, postadres.
De Deelnemer gaat akkoord dat bovenstaande persoonsgegevens gebruikt mogen worden voor de
volgende doeleinden:
-

De organisatie en het verloop van de Wedstrijd (inclusief het contacteren van de winnaar);
Bij winst in de Wedstrijd, geeft de Deelnemer de toestemming om bovenstaande
persoonsgegevens te gebruiken om de actie te promoten, bijvoorbeeld door deze te
publiceren in kranten en tijdschriften, op websites en andere media die de Organisator vrij
kan kiezen.

Bedrog
In geval van (poging tot) misbruik, bedrog of manipulatie van de Wedstrijd, onder welke vorm ook,
kan een Deelnemer van de Wedstrijd worden uitgesloten. De Organisator zal over deze uitsluiting
beslissen zonder enig recht op beroep.
Prijzen
De prijzen van de Wedstrijd zijn niet inwisselbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet
overdraagbaar aan derden.
De Organisator heeft het recht op een product te vervangen tegen een product van dezelfde waarde
(met name wanneer het oorspronkelijke niet meer voorhanden is).
Prijzenpot:
-

1 Elektrische fiets ter waarde van 1.799 EUR
2 fietstassen

De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij niet binnen 5 dagen reageert op het winstbericht verstuurd door de Organisator en hij zijn prijs niet binnen de aangekondigde afhaalperiode
afhaalt.
Wijzigingen van het Reglement of de Wedstrijd
De Organisator heeft het recht om eenzijdig wijzigingen en toevoegingen aan te brengen aan het
Reglement (met name op basis van de noden of de problemen die in tussentijd zijn opgetreden).
De Organisator kan beslissen om de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te
korten of te schrappen indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen.
Beperking van aansprakelijkheid
De Organisator is niet verantwoordelijk voor enig gebrek van de gewonnen prijs, noch voor de nietconformiteit van de naleving van de deelnemende handelaars. Druk-, spelling-, lay-out- of andere
fouten, kunnen niet worden ingeroepen om de aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van De
Organisator in te roepen.
Onvoorzienbare omstandigheden
Elke situatie of vraag die zich voordoet of voor kan doen die niet uitdrukkelijk voorzien is in dit
Reglement, wordt beslist door de Organisator.

Vragen om informatie – klachten
Alle vragen voor informatie of klachten met betrekking tot de Wedstrijd mogen gericht worden aan
economie@zwevegem.be.

