Wedstrijdreglement ‘myShopi – Quick Birthday Party’
Organisatie
De wedstrijd ‘myShopi’ wordt georganiseerd door BD Group NV, met maatschappelijke zetel te 1831
Diegem, De Kleetlaan 12b.
Periode
De wedstrijd vindt plaats van 8 september2017 en 07 oktober 2017.
Spelregels
Deelnemers dienen te surfen naar wedstrijden.myShopi.be.
Deelnemers dienen de eerste en tweede vraag via multiple choice in te vullen, en een schiftingsvraag
vóór de einddatum van de wedstrijd.
Deelname
Deelname is zonder aankoopverplichting en beperkt tot 1 deelname per persoon, op straffe van
uitsluiting.
Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft, met
uitzondering van medewerkers van de organisatoren en het gerechtsdeurwaarderskantoor.
Door hun deelname verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
reglement. Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren en
gerechtsdeurwaarder nemen, ook in geval van overmacht, en dit om het goede verloop van deze
wedstrijd te waarborgen.
De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen,
in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden. De organisator is niet aansprakelijk voor informatica-technische
problemen en eventuele andere beperkingen.
De eventuele nietigheid van een bepaling van dit reglement zal de geldigheid van de andere
bepalingen niet aantasten.
Over de wedstrijd wordt niet gecommuniceerd tijdens het verloop van de wedstrijd.
Deelnemers zijn verplicht om de inschrijvingshandelingen, zoals het invullen van het
deelnameformulier, eigenhandig te verrichten.
Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijke persoon die middels een derde
partij/tussenpersoon deelneemt aan de wedstrijd. De organisator behoudt zich het recht voor om
dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

De organisator heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de
deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude
pleegt of probeert te plegen.
De organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een geldig legitimatiebewijs
(bv. Identiteitsbewijs) te tonen.
De organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de
deelnemer van een verkeer telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of
onbekend adres van de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.
Prijzen
10 x 1 Birthday Box, voor maximum 10 kinderen (met een waarde van max €110) te gebruiken in 1
van onderstaande Quick Restaurants tot en met 31 12 2018:
Schilde

Gembloux

Waterloo

Boncelles

Vilvoorde

Haine St. Pierre

Belle Ile

Marche-En-Famenne

Brugge St.- Kruis

Brugge Sint Andries

St.- Stevens Woluwe

Herstal

Huy

Kontich

Bierges

Tournai

Borsbeek

Seraing

Jumet

Berchem St.- Agathe / SintAgatha-Berchem

Arlon

Kuurne

Houthalen

Jambes

Flémalle

Erasme - Erasmus

Namur Champion

Châtelineau

Hannut

Nivelles

Andenne

Korbeek-Lo

Hognoul

Lier

Imagix Mons

Rocourt

Ruisbroek

Kraainem

Namur Belgrade

Schoten

Kapellen
Drogenbos
Jemappes
Wemmel
Couillet
Frankignoul
Gosselies
Louvain La Neuve

De Cadeau Cheque kan enkel worden opgehaald in het door u gekozen restaurant.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld.

De winnaars worden persoonlijk verwittigd.
De uitslag zal vermeld worden via de blog http://blog.myshopi.be
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De organisator is niet verantwoordelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs
en/of schade aan de prijs (door bv. vervoer).
Iedere prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord om mee te werken aan promotionele
activiteiten in verband met de wedstrijd (bv. naamvermelding met foto).
In geval de winnaar zijn prijs niet in ontvangst neemt binnen de 2 maanden na officiële
bekendmaking, doet hij automatisch afstand van zijn prijs en kan een nieuwe winnaar bepaald
worden.
Gegevens
De deelnemer geeft toestemming aan de organisator om gegevens te verzamelen door het feit dat
hij deelneemt aan de wedstrijd.
De deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van gegevens (nodig
voor organisatie en uitreiking van de prijzen) en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en
gaat akkoord met het privacy- en cookiebeleid van de organisator.
De persoonsgegevens die in de wedstrijd worden verzameld over de deelnemers vallen onder
toepassing van art. 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer.
Zij kunnen worden opgenomen in een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of
voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden.
De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of
doorhaling van te vragen.
Klachten en toezicht
Er wordt in principe niet gecommuniceerd over de wedstrijd.
Elke klacht nadien en elke onduidelijke of absurde klacht is onontvankelijk en wordt niet individueel
beantwoord.
De gerechtsdeurwaarder en organisator behouden zich het recht voor om alle klachten te
onderzoeken en om elke betwisting te beslechten. Deze beslissing is onherroepbaar.
Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van het volledige wedstrijdreglement.

