Actievoorwaarden Eindejaarsactie
‘Win een GWF17 Familiepakket’
Artikel 1 - Organisatie
De wedstrijd wordt georganiseerd door EMO bvba, met maatschappelijke zetel EMO
Archimedesstraat 19, 8400 Oostende met ondernemingsnummer BE 0404 697 064,
hierna ‘Organisator’ genoemd, met de technische steun van Joyn Urban Services
Bvba, met maatschappelijke zetel te Stijn Streuvelslaan 45, 8501 Heule, België en
met ondernemingsnummer 0810.040.070, hierna ‘Joyn’ genoemd.
Artikel 2 - Periode
De actie zal lopen van donderdag 21 december 2017 12u00 t/m maandag 1 januari
2018 10u00.
Artikel 3 – Voorwaarden tot deelname
De deelnemer is een natuurlijk persoon die minstens de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt (op 2 december 2017) en zijn/haar domicilie heeft in België. De deelname
aan desbetreffende wedstrijd kan enkel via het invulformulier vermeldt op de website.
Winnen is enkel mogelijk wanneer de deelnemer zijn/haar e-mailadres correct heeft
ingevuld. Enkel zo kan de deelnemer verwittigd worden bij eventuele winst.
Ook wordt aan de deelnemer een of meerdere wedstrijdvragen gesteld tijdens de
registratie waarbij een antwoord noodzakelijk is om kans te maken op een prijs.
Het is niet mogelijk om deel te nemen zonder persoonlijke gegevens in te voeren.
Personeelsleden (werknemers en zelfstandigen) en familie tot in de eerste graad van
de organisator én onderaannemingen die meewerken aan de organisatie van deze
wedstrijd, worden uitgesloten van deelname.

Artikel 4 - Verloop van de actie voor de deelnemer
Deelnemers kunnen op basis van het voorgestelde beeld de naam van de partner
van de Gentse Winterfeesten raden. Hun deelname inzenden kan via de website van
het evenement op het invulformulier. Bij het inzenden van de deelname dient hij/zij
ook contactgegevens in te vullen zodat hij/zij gecontacteerd kan worden. (zie
privacyverklaring). Bij het niet volledig of correct invullen van dit formulier, vervalt
zijn/haar kans op winst.
Bij het ingeven van foutieve contactgegevens waardoor Joyn Urban Services
hem/haar niet kan bereiken, kan de winnaar/winnares binnen de 5 werkdagen
contact opnemen met Joyn Urban Services Bvba via supportbpark@hetopzet.be.
De winnaar/winnares zal gecommuniceerd worden via de sociale media kanalen van
de Gentse Winterfeesten.
Artikel 5 – Prijzen
De prijzenpot bestaat uit een GWF familiepakket bestaande uit 4 tickets voor het
reuzenrad, schaatsen, Land van W’ijs, inclusief 4 snackvouchers en enkele
drankbonnetjes.

Artikel 6 – Bepaling van de winnaar(s)
Elk volledige, online deelname geeft de mogelijkheid tot het winnen van prijzen. De
winnaar weet na afloop van de wedstrijd of hij gewonnen heeft door de
bevestigingsmail. Hierbij zullen de volgende criteria gehanteerd worden:
Correctheid van het antwoord op de wedstrijdvragen;
Volledigheid van de persoonsgegevens;
Bepaling van de dag waarop de prijs uitgereikt wordt: in onderling overleg met de
winnaar en de organisator of Joyn.
Bepaling wanneer de winnende code op een bepaalde dag uitgereikt wordt: een
algoritme met willekeurig karakter zal bepalen wanneer de winnende code voor die
dag uitgereikt wordt.
Artikel 7 – Uitreiking van de prijzen
Bij winst ontvangt winnaar een bevestiging via e-mail waarna de deelnemer zich naar
de aangeduide locatie zal begeven om de gewonnen prijs in ontvangst te nemen.
Hierna kan de deelnemer zijn/haar prijs per direct gebruiken. De winnaar heeft na
ontvangst van de bevestigingsmail 24u de tijd om hierop te antwoorden.
Daarna heeft Joyn Urban Services het recht de prijs in te houden. De deelnemer
dient de prijs af te halen op de Gentse Winterfeesten in het informatieloket onder de
schaatspiste, toegankelijk via het stadspark, voor 4 januari 2018. Bij het afhalen van
de prijs, zal de deelnemer gevraagd worden zich te identificeren aan de hand van
zijn identiteitskaart én de door Joyn gestuurde bevestigingsmail. De prijs is niet
overdraagbaar en dus uniek verbonden aan de winnende deelnemer. De prijzen
kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
Artikel 8 - Uitsluiting
De organisator kan op ieder moment een deelnemer uitsluiten van deelname aan
deze actie, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in
artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. De organisator behoudt
zich in die gevallen ook het recht om teruggave te vragen van een eventueel reeds
overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door de organisator
geleden schade (inclusief imagoschade).
Artikel 9 - Overmacht
Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke
verandering buiten de wil van de organisator om, die de voortzetting of het evenwicht
van deze actie verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt de
organisator ontlast van iedere verbintenis.
Artikel 10 - Wijziging van de actie
De organisator van de actie behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan
te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk
van hun wil dit rechtvaardigen. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld indien,
ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de actie zou moeten worden
onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 11 - Eventuele klachten
Het deelnemen aan deze actie houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de
voorwaarden en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in
beschouwing worden genomen door de organisator. Dit reglement is onderworpen
aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de
rechtbanken bevoegd voor Stad Kortrijk.
Artikel 12 – Algemeen
Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer
door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien
deze alle noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs
van hem mogen worden verwacht.
DISCLAIMER Deelnemers kunnen de organisator of Joyn op geen enkele wijze
verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname aan deze
actie.

