VOLLEDIG REGLEMENT
ARTIKEL 1: ORGANISERENDE VERENIGING
De vereniging Knokke Hippique VZW, vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met maatschappelijk
zetel te Hazegrasstraat 141, 8300 Knokke-Heist, België 1861 (hierna « de Organiserende Vereniging »),
organiseert een wedstrijd getiteld “WIN een VIP sessie tijdens Knokke Hippique 2018” in België (hierna « de
Wedstrijd »).
De Wedstrijd loopt van 20 mei 2018 tot 26 juni 2018.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN TEN AANZIEN VAN DE DEELNEMERS AAN DE WEDSTRIJD
2.1. De Wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke meerderjarige personen of alle minderjarige personen met
toestemming van één van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers (hierna « de Deelnemer »).
2.2. Worden uitdrukkelijk uitgesloten van de Wedstrijd, alle personeelsleden, de personeelsleden van de
vennootschappen of verenigingen die deel uitmaken van de groep van de Organiserende Vereniging, evenals hun
rechtstreekse familieleden. Deze uitsluiting betreft tevens alle personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks,
hebben bijgedragen aan het ontwerp, de organisatie, de verwezenlijking en/of het beheer van de Wedstrijd,
evenals hun rechtstreekse familieleden.
Indien nodig kan een identiteitsbewijs worden gevraagd door de Organiserende Vereniging.

ARTIKEL 3: GELDIGHEIDSVOORWAARDEN VAN DE DEELNAME
Door hun deelname verlenen de Deelnemers toestemming voor alle controles betreffende hun identiteit.
De Deelnemers verbinden zich tot het invullen van juiste informatie op het online deelnameformulier. Indien
nodig, gaan zij akkoord om ondersteunende documenten over te maken aan de Organiserende Vereniging.

ARTIKEL 4: VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
Om mee te spelen moet de Deelnemer zich begeven naar volgende internetpagina: http://knokkehippique.com/
waar hij of zij de code vermeld op zijn coupon verkregen tijdens de actie in Knokke-Heist, moet invullen.
Nadien dient de Deelnemer twee vragen in te vullen. De Deelnemer die de twee vragen juist heeft beantwoord
(of degene die het dichtst bij het juiste antwoord komt), is de winnaar van de Wedstrijd (hierna “de Winnaar”).
ARTIKEL 5: PRIJS
Te winnen prijs: een VIP-arrangement voor zes personen gedurende één sessie, tijdens Knokke Hippique 2018.
Meer
info
omtrent
de
inhoud
van
het
arrangement
kan
gevonden
worden
op
http://knokkehippique.com/nl/knokke-hippique
De Prijs kan in geen geval worden geruild tegen zijn waarde in geld of tegen een andere prijs.
De niet afgehaalde prijs in het kader van deze wedstrijd wordt definitief eigendom van de Organiserende
Vereniging.

ARTIKEL 6: PERSOONLIJKE LEVENSSFEER
Uw gegevens worden opgeslagen in de database van de Organiserende Vereniging en worden aangewend voor
marketingdoeleinden. U beschikt over een kosteloos recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van de uw
betreffende op naam gestelde informatie en u kan van dit recht gebruik maken door te mailen naar

info@knokkehippique.com U vindt onze volledige privacy policy via de link “Legal Terms” op de website van
Knokke Hippique: http://knokkehippique.com/

ARTIKEL 7: KLACHTEN
Eventuele klachten dienen via e-mail te worden gericht aan de Organiserende Vereniging op het volgende adres:
info@knokkehippique.com
En dit binnen een termijn van maximum één maand na de sluitingsdatum van de Wedstrijd, dat wil zeggen ten
laatste op 26 juli 2018. Geen enkele klacht wordt nog behandeld na deze datum.
De Prijs kan in geen geval worden geruild tegen de waarde in geld of tegen een andere prijs.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID
De Organiserende Vereniging kan in geen geval rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk worden gesteld in de
volgende gevallen:
•

in geval van storing van het internet of de website, om welke reden dan ook;

•

in geval van een postzending naar een onjuist adres ten gevolge van onachtzaamheid van de Winnaar;

•

in geval van onleesbare, doorgestreepte of onvolledige correspondentie, of correspondentie met onjuiste
of verkeerde informatie en/of niet-conform de voorwaarden vermeld in dit Reglement;

•

in geval van welk probleem met de Prijs dan ook alsook in geval van ongeval bij het gebruiken van de Prijs.

In het algemeen kan de Organiserende Vereniging niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig feit dat haar
niet kan worden toegerekend alsook niet in geval van overmacht, waardoor de Wedstrijd zou kunnen worden
verstoord, gewijzigd of geannuleerd.
In geval van overmacht, overeenkomstig de wet en de rechtspraak, kan de Organiserende Vereniging niet
verantwoordelijk worden gehouden. Onder overmacht wordt met name verstaan in de zin van dit Reglement:
oorlogen, rellen, stakingen, brand, overstromingen, natuurrampen, de blokkering van de transport- en
bevoorradingmiddelen van de telecommunicatienetwerken, wettelijke en reglementaire bepalingen die
beperkingen opleggen ten aanzien van het voorwerp van dit Reglement, evenals de gevallen vermeld in de
rechtspraak en alle andere gevallen die zich voordoen buiten de uitdrukkelijke wil van de Organiserende
Vereniging en die de normale uitvoering van de Wedstrijd verhinderen. Alle gevallen niet voorzien door het
Reglement zullen worden beoordeeld door de Organiserende Vereniging, tegen haar besluiten is geen beroep
mogelijk.

ARTIKEL 9: RAADPLEGING EN WIJZIGINGEN VAN DIT REGLEMENT
De Organiserende Vereniging behoudt zich het recht voor bepalingen van dit volledig Reglement te allen tijde
geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande kennisgeving of informatie aan de Deelnemers, met
name in geval van ontwikkelingen op technisch, wettelijk of jurisprudentieel vlak of bij de invoering van nieuwe
voorwaarden.
De Organiserende Vereniging behoudt zich het recht voor deze Wedstrijd in te korten, te verlengen of te
annuleren indien de omstandigheden dit vereisen zonder hiervoor verantwoordelijk te worden gesteld. De
voorwaarden van de Wedstrijd evenals de prijs aangeboden aan de winnaar kunnen geen aanleiding geven tot
bezwaren van elke aard ook.
Elke wijziging maakt voorwerp uit van een aanvullende bepaling en wordt gratis toegezonden aan ieder die
schriftelijk om een reglement verzoekt overeenkomstig de bepalingen van artikel 10.
Over elke wijziging wordt voorafgaand geïnformeerd via de gepaste middelen. De aanvullende bepalingen en
wijzigingen aan dit Reglement kunnen eventueel worden gepubliceerd tijdens de Wedstrijd teneinde het in te
korten, te verlengen, uit te stellen of de voorwaarden ervan te wijzigen.

In elk geval kunnen noch het Reglement noch de aangeboden prijs aanleiding geven tot klachten van welke aard
ook.
Er wordt niet ingegaan op verzoeken om inlichtingen (schriftelijk, telefonisch of mondeling) met betrekking tot de
interpretatie of toepassing van het Reglement.
De Organiserende Vereniging behoudt zich het recht voor op welke wijze dan ook beroep in te stellen bij elke
poging tot omzeiling van dit Reglement en met name in geval van het doorgeven van onjuiste informatie.

ARTIKEL 10: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT
De Deelname aan de Wedstrijd impliceert de aanvaarding door de Deelnemer van het volledige Reglement.

