Reglement Raamaffiche Gezinsbond Oost-Vlaanderen
ARTIKEL 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Gezinsbond Oost-Vlaanderen, waarvan de maatschappelijke
zetel gevestigd is te Limburgstraat 80, 9000 Gent.
ARTIKEL 2
De organisatoren behouden 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. De organisatoren kunnen
daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen
worden als grond voor welke verplichting dan ook.
ARTIKEL 3
Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt via de Facebookpagina 'Gezinsbond OostVlaanderen' of via e-mail. Het contactadres is winjelidgeldterug@gezinsbond-ovl.be. Alle bijkomende
mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle
beslissingen vanwege de organisatoren zijn zonder verhaal.
ARTIKEL 4
De wedstrijd staat open voor alle leden van de Gezinsbond Oost-Vlaanderen.
(lid = geldig lidmaatschap voor 2018 of 2019)
ARTIKEL 5
Er wordt maximaal één prijs toegekend per gezin/lidnummer.
ARTIKEL 6
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de
toestemming tot publicatie van de gezinsnaam, de afdeling en de winnende foto.
ARTIKEL 7
De persoonsgegevens die de organisatoren verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing
van artikel 4 § 1 van de wet van 11 december 1998 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor direct
mailing kan aangewend worden in het kader en voor de duur van deze actie. De deelnemers hebben
wel bij de Gezinsbond Oost-Vlaanderen vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de
verbetering en/of doorhaling van te vragen. De deelnemer aanvaardt dat er tijdens de duur van de
wedstrijd berichten via Facebook en/of mailberichten kunnen worden verzonden.
ARTIKEL 8
Door hun inschrijving en deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Dit reglement valt onder de
Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht.

ARTIKEL 9
Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders of verzorgers.
ARTIKEL 10
Deelnemers die jonger zijn dan 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun wettelijke
vertegenwoordigers te hebben gekregen voor deelname aan de desbetreffende actie.
ARTIKEL 11
Deelnemen kan door een foto te delen op de wedstrijdpagina van de organisator op Facebook, of via
mail naar winjelidgeldterug@gezinsbond-ovl.be, of door te melden aan de organisator dat de affiche
uithangt aan zijn woning, waarna de organisator de foto op Facebook post.
Vermeld duidelijk lidnummer en afdeling.
ARTIKEL 12
De wedstrijd loopt van 1 november 2018 tot en met 30 november 2018 om 23u59. Enkel foto's die
binnen de periode van 1 november tot 15 november gepost worden kunnen deelnemen aan deze
wedstrijd. Van 16 november tot 30 november worden de deelnemers gecontroleerd op het effectief
uithangen van de affiche.
ARTIKEL 13
De winnaars ontvangen de waarde van een lidmaatschap (€40) in hun online portemonnee.
Deelnemers kunnen het saldo van hun spaartegoed op elk moment checken via MijnGezinsbond. De
prijzen zijn niet inwisselbaar voor contant geld. Uiteraard kan het spaartegoed wel gebruikt worden
voor de betaling van een volgende aankoop bij een spaarhandelaar. De prijs is persoonlijk en niet
overdraagbaar.
ARTIKEL 14
De winnaars worden na controle bij lottrekking bepaald door de organisator.
ARTIKEL 15
De winnaars worden uiterlijk een maand na afloop van de wedstrijd persoonlijk verwittigd en daarna
bekendgemaakt op de Facebookpagina 'Gezinsbond Oost-Vlaanderen'. De winnaar geeft de
Gezinsbond Oost-Vlaanderen toestemming om zijn /haar naam en de winnende foto te gebruiken in
het kader van de bekendmaking van deze wedstrijd.

