Winkelgaanderij Pieter van Aelst

Reglement “Halloween”
1. Vzw Handelaarsvereniging Winkelgaanderij Pieter van Aelst (hierna
“handelaarsvereniging” genoemd) organiseert een winactie onder de naam “Raad het
gewicht van onze pompoen”. De winactie loopt van woensdag 13 oktober 2021 tot en met
maandag 8 november 2021 via de website pietervanaelst.playandwin.be.
2. Iedereen die zich via het online deelnameformulier inschrijft, maakt kans om
geschenkcheques te winnen ter waarde van €500. We selecteren 1 winnaar. Deelnemen kan
tot en met 8 november om middernacht. Na 12 november 2021 wordt de winnaar
bekendgemaakt.
3. Iedere, natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van
familieleden van de vaste en tijdelijke medewerkers van Ceusters NV, Pubmarket en de
vaste en tijdelijke werknemers binnen Winkelgaanderij Pieter van Aelst. Iedereen kan
deelnemen vanaf een leeftijd van 18 jaar.
4. Elk e-mailadres staat voor één deelname. Bij meerdere winnaars, wint de persoon die als
eerste deelnam. Deze wordt per e-mail na 12 november op de hoogte gebracht.
5. De winnaar wint geschenkcheques te spenderen in Winkelgaanderij Pieter van Aelst t.w.v.
elk €500. De winnaar is diegene waarvan het antwoord het dichtstbij het gewicht van de
pompoen is. De pompoen staat opgesteld in een stand in Winkelgaanderij Pieter van Aelst.
Er wordt 1 winnaar bekendgemaakt. Het staat de handelaarsvereniging vrij om een
alternatieve prijs te voorzien indien door omstandigheden het bovenstaande niet mogelijk
is.
7. De deelnemers mogen de ontvangen prijs in geen enkel geval verkopen of te koop
aanbieden of enige vorm van winst nastreven. In dergelijk geval verliezen de deelnemers
hun prijs en zal deze op hun kosten teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren
van de wedstrijd. De deelnemers zullen aansprakelijk kunnen worden gesteld voor elke
schade die de organisatoren in dit verband zouden kunnen lijden.
8. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor
vertragingen, verliezen, eventuele ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan,
voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de gewonnen prijs.
9. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen,
van welke aard of oorsprong ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt of
verhinderd wordt. Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor storingen en vertragingen,
ongeacht de aard en oorsprong ervan, en voor eventuele schade van welke aard ook die het
gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of van de toekenning en uitoefening van de
prijs.

10. Prijzen die worden bekomen via bijvoorbeeld bedrog of fraude, worden niet
toegekend. Bij misbruik, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich
het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.
Ook deelname onder de vorm van collectiviteit of in groepsverband is niet
toegelaten.
11. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken en/of briefwisseling gevoerd.
12. De handelaarsvereniging behoudt zich het recht om de huidige actie, of een deel ervan,
in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de
omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Ook
druk‐, spel‐, zet‐ of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke
verplichting ook.
13. Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch en onvoorwaardelijk toestemming
aan de handelaarsvereniging om zijn naam, adres en foto te publiceren en hem te
identificeren als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt hij aan alle rechten daaromtrent.
14. De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de loop van deze wedstrijd, worden
door de handelaarsvereniging verwerkt en zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik, het
organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een
winnaar etc.) en voor analysedoeleinden. De wet van 8 december 1992 in verband met de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het toegangsrecht tot deze
gegevens en de verbetering ervan. We bewaren gegevens tot max. 2 maanden na afloop van
de wedstrijd, en voor zover de deelnemer toe stemde met het gebruik voor andere
doeleinden, niet langer dan nodig voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn
verzameld. Bijkomende vragen of inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens of
om het recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking en bezwaar, kan u contact
opnemen met info@pietervanaelst.be. Indien gewenst kan een klacht indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit ingediend worden.
De handelaarsvereniging kan dit Reglement steeds aanpassen. De oude versie blijft dan
enkel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.
Bij eventuele geschillen in het kader van wedstrijden van Winkelgaanderij Pieter van Aelst
zijn de rechtbanken van Oost- Vlaanderen bevoegd.

