Reglement Vandemoortele - Actie
Artikel 1: Organisatie
De actie wordt georganiseerd door Vandemoortele Lipids NV, Moutstraat 64,
9000 Gent (hierna Vandemoortele genoemd) en loopt vanaf 16/02/2015 tot en
met 16/03/2015 om 23u59.
Deze actie staat onder toezicht van Meester Vanthournout, gerechtsdeurwaarder
te Ieper. In geval van betwisting gelden haar beslissingen zonder verhaal.
Artikel 2: Prijzen
Te winnen prijzen
De hoofdwinnaar wint een B&B arrangement in de witloofstreek (meer bepaald
in Steenokkerzeel): http://www.charmingescape.be/
Charming Escape
Dennenlaan 7
1820 Steenokkerzeel
+32 2 759 79 90
+32 475 61 76 48
charmingescape@me.com
-

2 overnachtingen voor 2 personen, incl. 2x ontbijt voor 2 personen
gebruik van 2 fietsen voor deze 2-daagse, incl. fietskaart met witloofroute

- welkomstdrink
De winnaar kan zelf de datum van het verblijf bepalen binnen het jaar startende
vanaf 17/03/2015 en rekening houdend met de beschikbaarheid.
De volgende 10 winnaars winnen 1 jaar gratis Fama dmv 26 bonnen voor
aankoop van 500g
De volgende 10 winnaars winnen elk 1 jaar gratis Fama ( 1 jaar gratis Fama =
26 bonnen voor aankoop van 500 g Fama )
Artikel 3: Deelname
Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die in België
gedomicilieerd is, mag deelnemen. De werknemers van de organisator en van
elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige
wedstrijd zijn van deelname uitgesloten.
De wedstrijd loopt op de website www.fama.be vanaf 16 februari 2015 en stopt
op 16 maart 2015 om 23u59.
Om geldig te kunnen meespelen moet de deelnemer:
•
•

Kunnen antwoorden op de wedstrijdvraag: ‘Hoeveel kg witloof eten
Belgen jaarlijks gemiddeld per persoon?’
Een schiftingsvraag beantwoorden: ‘Hoeveel mensen zullen deze maand
aan de wedstrijd deelnemen’

De organisator kan ten allen tijden 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.
Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan
derden.
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Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de
betrokken deelnemer.
Artikel 4: Bepaling van de winnaars
De winnaars worden bepaald in functie van de juistheid van de gegeven
antwoorden. In geval van ex-aequo brengt de schiftingsvraag uitsluitsel: wie het
a n t w o o r d d i c h t s b e n a d e r t , w i n t . I n d i e n e r d a n n o g e e n e x- a e q u o v a s t g e s t e l d
worde, dan wint de deelnemer die het eerst zijn antwoorden elektronisch
doorstuurde.
De winnaar zal persoonlijk gecontacteerd worden en zal ook gecommuniceerd
worden op de Facebookpagina.
De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. Zij ontslaan de
organisator van iedere aansprakelijkheid desbetreffend.
Een deelnemer kan slechts 1 van de 11 prijzen winnen.
Artikel 5: Reglement en aanvaarding & mededelingen
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het volledige
wedstrijdreglement alsook elke beslissing die de organisator zou nemen.
De organisator is niet verantwoordelijk voor beschadigde, zoekgeraakte of
vertraagde inzendingen.
In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in dit
reglement, zullen de beslissingen van de organisator onherroepelijk zijn en niet
vatbaar voor beroep.
Er zal over deze actie geen enkele briefwisseling of telefonisch contact gevoerd
worden. Vandemoortele kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het
reglement door melding op www.fama.be
Artikel 6: Privacy
Vandemoortele kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de
deelnemers op de hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen
interesseren. Vandemoortele zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk
behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van
08/12/1992).
Artikel 7: Aansprakelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van
overmacht of enige andere reden buiten de wil van de organisator de wedstrijd
dient aangepast, opgeschort of geannuleerd te worden. De organisator behoudt
zich het recht voor het wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor
organisatorische reden of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken.
De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade
van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of
toekenning van de prijs.
Deelname aan de actie impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de
beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het
risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn
aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van
beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s
op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Vandemoortele kan
bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer :
1. Transmissies via het internet,
2. Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software,
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3. De gevolgen van virussen bugs, anomalieën, technische gebreken,
4. Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken,
van welke aard ook.
Vandemoortele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke
disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de actie om
welke reden ook. Dit geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn Facebook pagina.
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens
en/of softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site te
beveiligingen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de pagina
van de actie en de deelname aan de actie vallen onder de volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemers. Vandemoortele kan evenmin
aansprakelijk worden gesteld als onderhavige actie zou moeten gewijzigd,
ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar
wil. Vandemoortele behoudt zich het recht voor de actieperiode te verlengen of
elke aangekondigde datum uit te stellen.
Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij de
webbouwer of Vandemoortele zelf, beslist Vandemoortele autonoom over de
m a n i e r w a a r o p d e z e f o u t w o r d t g e c o r r i g e e r d e n a f g e h a n d e l d . D r u k- , s p e l - e n z e t of andere dergelijke fouten, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Vandemoortele. Niet
voorziene gevallen worden behandeld door de organisatoren. Elke uitspraak is
bindend
Opgemaakt te Ieper, 02.02.2014.
Gerechtsdeurwaarder,
Vanthournout Mia

