Wedstrijdreglement ‘Eindejaarswedstrijd 2018’
Titel I: Inleiding
Artikel 1
Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de
Eindejaarswedstrijd, georganiseerd door Mechelen MeeMaken vzw, Kanunnik de Deckerstraat 20A,
2800 Mechelen (hierna vernoemd als de “Organisatoren”)
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit wedstrijdreglement en elke mogelijke
wedstrijdbeslissing van de Organisatoren en dit zonder verhaal.

Titel II: Deelname aan de wedstrijd
Artikel 2
De wedstrijd start op 7 december 2018 en eindigt op 6 januari 2019 (om 23.59uur).
Deze wedstrijd is enkel toegankelijk voor natuurlijke personen.
Artikel 3
Bij een aankoop bij één van de deelnemende handelaars krijgt de koper een kraslotje met unieke code.
De klant krast de kraslaag weg en weet meteen of hij een prijs gewonnen heeft of niet. Bij een droevige
smiley heeft de deelnemer niet gewonnen en mag hij zijn lotje weggooien. Bij een lachende smiley
heeft de deelnemer sowieso een prijs gewonnen.
Het enige wat de deelnemer dan hoeft te doen is zijn gegevens en winnende code achter laten op het
webformulier op www.shoppeninmechelen.be/eindejaarswedstrijd2018. Meteen na de registratie mag
de deelnemer zijn prijs ophalen bij Milis Shoes, Hoogstraat 29, tijdens de openingsuren.
Vooraf werd aan elke code een prijs gekoppeld. Het is dus de code op het winnende kraslotje die bepaalt welke prijs de deelnemer gewonnen heeft. Welke prijs de deelnemer gewonnen heeft, ontdekt hij
of zij bij ophaling in de winkel.
Elke code mag slechts één keer gebruikt worden.
Artikel 4
Laattijdige deelnames (na het vermelde datum/tijdstip vermeld in artikel 2) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is.
Titel III: Bepaling van de winnaars
Artikel 5
Er zijn meer dan 1000 prijzen te winnen, in volgende rangorde van hoogste naar laagste prijs:
-

Bierpakket Bar Makadam t.w.v. 75 euro
Waardebon Lingerie Pink t.w.v. 75 euro
Waardebon Cosma t.w.v. 75 euro
Waardebon voor afterwork drinks bij Bar Popular t.w.v. 75 euro
Waardebon van Yumbel t.w.v. 75 euro om gezond en lekker eten te bestellen en aan huis te laten leveren
50 x Mechelse Monopolyspel t.w.v. 50 euro
3 x waardebon van schoenen Gentry t.w.v. 25 euro
1004 Mechelenbons t.w.v. 10 euro

-

9 x twee tickets voor het filmhuis t.w.v. 6 euro

Allereerst dient men een lachende smiley te krassen op het ontvangen kraslotje. Vervolgens bepaalt de
unieke code op het winnende lotje welke prijs de deelnemer wint. De prijzen worden via een willekeurig
lotingsysteem toegewezen aan de unieke codes.
Enkel wie zijn gegevens achterlaat en unieke code registreert via het webformulier vermeld in artikel 3
kan aanspraak maken op zijn prijs.
Titel IV: Overhandiging van de prijs
Artikel 6
Zodra de deelnemer zijn gegevens en unieke winnende code heeft geregistreerd via het webformulier
vermeld in artikel 3 (slechts mogelijk vanaf 7/12) kan hij of zij de prijs ophalen bij Milis Shoes, Hoogstraat 29, tijdens de openingsuren (dinsdag – zaterdag van 8u tot 18u). Ophaling van de prijzen dient te
gebeuren voor 1/02/2019
Artikel 7
De prijzen zijn uitgeschreven op de unieke code. De winnaars worden via het webformulier verwittigd
waar en wanneer ze hun prijs kunnen ophalen. De prijzen kunnen enkel verkregen worden op vertoon
van het winnende lotje met unieke code.
De prijzen die vóór 01/02/2019 om 18.00 uur niet afgehaald werden, komen te vervallen. Er zal nadien
geen enkele vordering meer onderzocht worden.

Artikel 8
Door deelname aan deze wedstrijd geven de deelnemers hun stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van hun naam in het kader van de eindejaarswedstrijd. Zij verzaken daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. De namen van de winnaars worden desgevallend vermeld op de website www.shoppeninmechelen.be

Titel V: Slotbepalingen
Artikel 9
De Organisatoren garanderen dat de door de deelnemers verstrekte gegevens op een eerlijke en
rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

Door het invoeren van hun persoonsgegevens verklaren de deelnemers dat de over zichzelf verstrekte
gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn. De deelnemers erkennen en aanvaarden
dat hun persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor de opvolging in het kader van de
eindejaarswedstrijd.

Iedere deelnemer heeft het recht om, in overeenstemming met de Privacywet, kennis te nemen van
zijn/haar persoonsgegevens. Iedere deelnemer heeft het recht om kosteloos verbetering of verwijdering
te vragen van alle gegevens die hem/haar betreffen en die, in het kader van de bedoelde verwerking,
onvolledig zijn of niet ter zake doen. Iedere deelnemer kan deze rechten uitoefenen door zijn/haar

vraag hiertoe te sturen naar mechelenmeemaken@mechelen.be met een duidelijke verwijzing naar de
eindejaarswedstrijd.

Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Artikel 10
De stad Mechelen is eigenaar van alle merknamen, logo’s en onderdelen van de eindejaarsactie. Ze
worden zowel in de Benelux als daarbuiten beschermd door het auteurs- en merkenrecht. Iedere vertaling, bewerking en reproductie, gedeeltelijk of in totaliteit, in welke vorm dan ook en in om het even welk
land, is verboden zonder de toestemming van de stad Mechelen ( voor samenstelling :
zie www.mechelen.be ). De website en de inhoud ervan (hieronder begrepen maar niet beperkt tot alle
teksten, beelden, foto's, grafieken, enz) zijn beschermd door het auteursrecht en de intellectuele rechten.
Artikel 11
De Organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve
bevoegdheid in alle gevallen van betwisting.
Ondanks alle voorzorgen die de Organisatoren in samenwerking met de stad Mechelen aan de dag
leggen bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te
sluiten dat informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, …). Dergelijke fouten binden noch de Organisatoren, noch de stad Mechelen en kunnen hen evenmin worden
tegengeworpen.
Artikel 12
Met betrekking tot elk geschil aangaande deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en eventuele geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.

