WEDSTRIJDREGLEMENT BACK TO SCHOOL
1. Partijen - definities - aanvaarding van dit wedstrijdreglement
Wisely BVBA, met exploitatiezetel te Nelson Mandelaplein 2, 8500 Kortrijk (de “Organisator”)
organiseert een wedstrijd voor de klanten van B-Park (hierna de “Wedstrijd(en)”) in opdracht van
Group Hugo Ceusters-SCMS NV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 72, 2600
Antwerpen, en met ondernemingsnummer BE 0404.697.064.
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”).

2. Deelname aan de Wedstrijd
De wedstrijd start op maandag 19 augustus mei 2019 en eindigt op zondag 15 september. Wedstrijd
bestaat uit 3 deelwedstrijden dewelke onafhankelijk van elkaar lopen. De deelname aan de Wedstrijd
is gratis. De
Deelwedstrijd 1: Gevulde boekentas dankzij Dreamland & Carrefour
• Start op maandag 19/08 tem maaandag 26/08
• Winnaar wordt op dinsdag 27/8 gecontacteerd
Deelwedstrijd 2: Pimp je bureau met Leen Bakker en Maisons du Monde
• Start op woensdag 28/08 tem zondag 8/09
• Winnaar wordt op maandag 9/09 gecontacteerd
Deelwedstrijd 3: Start 2 yoga met Sport Direct en Decathlon
• Start op dinsdag 10/09 tem zondag 15/09
• Winnaar wordt op maandag 16/09 gecontacteerd
De Deelnemers van de verschillende deelwedstrijden worden gevraagd om (1) de Facebookpagina
van B-Park te liken, (2) hun argumentatie/foto mee te geven en (3) hun vrienden te taggen.
•
•

De argumentatie mag geen onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen
De Organisator behoudt zich het recht elke arugmentatie, foto, video, etc. die niet
beantwoordt aan deze eisen te verwijderen

Elk persoonlijk profiel (sociale media) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er
meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname beschouwd.
Profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, worden uitgesloten.
Minderjarigen mogen evenwel 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.

Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. De winnaars worden gekozen door een jury, de
Organisator. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk. Indien er te weinig of geen
winnaars zijn, gaat de prijs naar de deelnemer(s) die de gevraagde stappen van de wedstrijd het
dichtst benadert.
De winnaars worden op de hoogte gebracht via een bericht op de Facebook van B-Park. Indien
mogelijk krijgt de winnaar een privébericht via zijn sociale mediaprofiel.
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.
3. Personen die niet kunnen deelnemen aan de Wedstrijd
De handelaars van B-Park, eigen personeel, de echtgenoot of echtgenote, wettelijk samenwonende
partner en familie in de eerste graad die onder hetzelfde dak verblijven worden uitgesloten van
deelname aan de Wedstrijd.
Minderjarigen die niet beschikken over de uitdrukkelijke toestemming van 1 van hun ouders of
voogd.
4. 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. Daarbij treedt Wisely op als verwerker.
Bij deelname aan de Wedstrijd worden volgende persoonsgegevens van de Deelnemer opgevraagd
en verwerkt: voornaam, familienaam, e-mailadres en postcode.
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.
5. 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.

6. Prijzen
De prijzen van de Wedstrijd zijn niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk, en zijn niet
overdraagbaar aan derden.
Deelwedstrijd 1: Gevulde boekentas dankzij Dreamland & Carrefour

Inhoud pakket: Kangourou boekentas Cactus 44 cm (€ 49,95) - Kangourou pennenzak 3 vakken
Cactus (€ 9,95) - Kangourou turnzak Cactus( € 9,95) - Mepal brooddoos en drinkfles Campus
Doodle (€ 18,95) - Pelikan Vulpen rechts + 2 inktpatronen Pelikano (€ 17,79) - Carrefour 12
Ergonomische kleurpotloden (€ 0,89) - Carrefour 24 Viltstiften medium punt (€ 2,99) - Carrefour
Lineaal 30 cm (€ 0,89)
Deelwedstrijd 2: Pimp je bureau met Leen Bakker en Maisons du Monde

Inhoud pakket: Lucide bureaulamp Shadi zwart Ø20 cm (€ 60,99) - Industriële brievenhouder van
zwart metaal (€ 12,99) – Marineblauw, metalen fotolijst voor meerdere foto's (€ 14,99) - Etui van
camel stof (€ 6,99) – Moring coffee Bruine tas (€ 4,99) - Balpen van metaal en etui van bruin leer (€
4,15)
Deelwedstrijd 3: Start 2 yoga met Sport Direct en Decathlon

Inhoud pakket: Adidas yoga Matje Dark Grey (€ 48) - yogatas city gemêleerd grijs (€ 20) - yogablok in
kurk (€ 9,50) - yoga pad / kussen voor knieën en polsen turquoise (€ 5) – Adidas premium yoga strap
(€ 24)

De Organisator heeft het recht op een product te vervangen tegen een product van dezelfde waarde
(met name wanneer het oorspronkelijke niet meer voor handen is).
De deelnemer verliest het recht op zijn prijs indien hij niet binnen 5 dagen na het opvragen door de
Organisator zijn contactgegevens/adres doorgeeft en (indien van toepassing) hij zijn prijs niet binnen
de aangekondigde afhaalperiode afhaalt.
7. 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.
8. 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. In ieder geval wordt de
aansprakelijkheid van De Organisator beperkt tot maximum 500 euro per schadegeval en 1000 euro
in totaal.
Druk-, spelling-, lay-out- of andere fouten, kunnen niet worden ingeroepen om de aansprakelijkheid
of verantwoordelijkheid van De Organisator in te roepen.
9. 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.
10. Toepasbaar recht - Bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op de Wedstrijd en dit Reglement. Alle geschillen met
betrekking tot de Wedstrijd of dit Reglement vallen onder de uitsluitende rechtsbevoegdheid van de
rechtbanken van de stad Kortrijk.
11. Vragen om informatie - klachten
Alle vragen voor informatie of klachten met betrekking tot de Wedstrijd mogen gericht worden aan
hello@wearewisely.com.

