WEDSTRIJDREGLEMENT – SPAARACTIE DENDERLEEUW WEEKEND VAN DE KLANT 2021
1. Onderwerp
• De Gemeente Denderleeuw, de Raad Lokale Economie Denderleeuw en UNIZO
Denderleeuw organiseren samen een spaaractie in het kader van het ‘Weekend van de
Klant’, onder de naam “Spaaractie Weekend van de Klant 2021”.
• De wedstrijdformulieren zijn enkel geldig van 30 september 2021 tot en met 3 oktober
2021.
2. Deelnemingsvoorwaarden
• Deze wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgische grondgebied
wonen, met uitzondering van de ondernemingen die bij de organisatie van de wedstrijd
betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van
deze uitgesloten categorieën.
• Per naam kunnen er maximum 5 deelnemingsformulier geaccepteerd worden. Bij
meerdere deelnames of inzendingen kan slechts 1 keer per adres gewonnen worden.
3. Deelname aan de wedstrijd
• Om geldig deel te nemen dient de deelnemer het daartoe bestemde
deelnemingsformulier volledig in te vullen en dient hij 5 stempels of stickers te verzamelen
van 5 verschillende deelnemende handelaren.
• Men kan bij een deelnemende handelaar een stempel of sticker verkrijgen tijdens de
wedstrijdperiode en dit zonder aankoopverplichting.
• De deelname aan de wedstrijd is enkel toegestaan van 30 september 2021 tot en met 3
oktober 2021.
• Geldige deelname aan de wedstrijd impliceert automatisch de toestemming tot publicatie
van zijn/haar naam en foto's indien hij/zij tot één van de winnaars wordt gekozen, alsook
zijn/haar identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten
daaromtrent.
• Elke deelname die de vooropgestelde regels niet respecteert of die onder iedere andere
vorm dan deze voorzien in het huidige wedstrijdreglement wordt ingediend, zal als
ongeldig beschouwd worden. Elke onvolledige boodschap of deelnameformulier, die foute
of onleesbare aanwijzingen bevat, kan leiden tot de eliminatie van de deelname en wordt
niet in rekening genomen voor de loting.
4. Bepaling van de winnaar
• De winnaars worden door een onschuldige hand bepaald op maandag 11 oktober, in bijzijn
van afgevaardigden van de gemeente Denderleeuw, de Raad Lokale Economie en UNIZO
Denderleeuw.
• De winnaars worden meteen verwittigd. Dit kan per telefoon of per email gebeuren.
• Wanneer de winnaar wordt verwittigd, zullen de praktische zaken worden toegelicht
m.b.t. de uitreiking van de prijs.
• De verliezers worden niet verwittigd.
• De resultaten zijn onherroepelijk.
5. Prijs
•
•
•

De prijzen die gewonnen kunnen worden:
▪ 5 verschillende winnaars met elk twee Denderleeuwbonnen ter waarde van 50€
De winnaars moeten hun identiteit bewijzen op de dag van de prijsuitreiking
De gewonnen prijs kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld.
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6. Aanvragen van het reglement
• Het volledige wedstrijdreglement kan worden geconsulteerd via
www.shopindenderleeuw.be of op aanvraag via e-mail aan
unizo.denderleeuw@unizo.be
7. Bekendmaking van de winnaars
• De winnaars worden telefonisch of via e-mail op de hoogte gebracht door iemand van de
organisatie, waarbij hem/haar alsdan de eventuele praktische afspraken m.b.t. de
prijsuitreiking zullen worden medegedeeld.
• De winnaars wordt ook op diverse Sociale Media kanalen bekend gemaakt.
8. Aansprakelijkheid van de organisatoren
• De organisatoren kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen,
kosten, of gelijk welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van deelname
aan deze wedstrijd en van de toekenning van de prijs.
• Indien de organisatie genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te
trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kunnen
zij hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
9. Persoonsgegevens van de deelnemers
• De persoonsgegevens die de organisatoren over de deelnemers verzamelt, zullen worden
verwerkt en behandeld conform het privacy beleid dat bij het wedstrijdreglement als
bijlage is gevoegd.
10. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
• De organisatie (Gemeente Denderleeuw, de Raad Lokale Economie Denderleeuw en
UNIZO Denderleeuw) houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd.
• In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken,
misleiding of bedrog behoudt de organisatie zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken
deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. De organisatie
kan op elk moment een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval zij
merkt dat 1 of meerdere van de voorwaarden niet worden nageleefd, of in geval er sprake
is van misbruik, misleiding of deelname ter kwader trouw. De organisatie behoudt zich het
recht voor om elke persoon van deze wedstrijd uit te sluiten die de voortgang van de
wedstrijd belemmert of die op gelijk welke wijze meerdere keren tracht deel te nemen en
eenieder gerechtelijk te vervolgen die bedrog, vervalsing of fraude pleegt op de actie in
dit reglement omschreven.
• De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Ze kan niet worden
aangevochten. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
(brieven, mails of telefoongesprekken.) Bekendmakingen van de winnaars is definitief.
11. Verantwoordelijkheden
• De Gemeente Denderleeuw, de Raad Lokale Economie Denderleeuw en UNIZO
Denderleeuw behouden zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om
op elk moment, zonder verwittiging of zonder verplichting om hun beslissing te moeten
motiveren, wijzigingen aan te brengen aan het reglement. Deze wijzigingen zullen van
toepassing zijn op elke deelnemer. Geen enkele drukfout of schrijffout kan aanleiding
geven tot schadevergoeding of welke verplichting dan ook van de kant van de organisatie.
In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor welk technisch
probleem dan ook bij de deelnemers, die tot gevolg een verlies van data of laattijdige
deelname zou kunnen hebben.
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12. Wedstrijdadres
• Over deze wedstrijd zal geen briefwisseling gevoerd worden, noch zal er telefonisch
communicatie plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na de afsluiting ervan.
13. Het reglement
• Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en
zonder reserve elk artikel van het huidige reglement, en welke mogelijke beslissing ook die
door de organisatoren genomen dient te worden. Over elementen die in dit reglement
niet zijn voorzien, zal de organisator in laatste aanleg beslissen. Alle bijkomende
mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
• Indien zulks vereist is, kan de organisatie dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen.
• Dit reglement wordt online bekendgemaakt op de website www.shopindenderleeuw.be.
14. Wetgeving en geschillen
• Huidig wedstrijdreglement, alsook het verloop van de wedstrijd zelf is onderworpen aan
de Belgische wetgeving. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het gerechtelijk
arrondissement Dendermonde bevoegd.
• De deelnemer verbindt zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of
interpretatie met betrekking tot huidig reglement eerst een minnelijke oplossing na te
streven in overleg met de organisatoren alvorens een gerechtelijke procedure te starten.

Opgemaakt te Denderleeuw op 20 september 2021.
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Privacybeleid
De organisatie (de Gemeente Denderleeuw, de Raad Lokale Economie Denderleeuw en UNIZO
Denderleeuw) verwerkt de ingevulde persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor
verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij één van de
organisatoren.

Verwerkingsdoeleinden
De organisatie verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers voor wedstrijd- en
marketingbeheer (o.a. loting winnaars, opvolgen van correcte deelname conform wedstrijdreglement
en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) (noodzakelijk voor
de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting),
van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
[In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a)
(toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden
De persoonsgegevens van de deelnemers worden gedeeld met de deelnemende handelaars van de
actie “Spaaractie Weekend van de Klant 2021”, zijnde 2-wielers Becqué, Anita’s Kleding, Ann Boutique,
Apotheek Berghmans, Apotheek Delestré NV, Apotheek Wigerinck, Bakkerij Van Rampelbergh,
Binnenspeeltuin Kakelbont BV, Bloemen Sonck Bauwens, Broodjes Dieter, Broodjeszaak Boccadio,
Chocolaterie Duchesse, Cups Lingerie, De Graankorrel, De Lekkernijs, Dora De Braekeleer, E5 mode,
Fashion Forum, Flaminni Kids, Frituur ’t Leeuwken, Garage Becqué, Handy Home Denderleeuw, Hans
Meganck, Hof Ten Henne, Imania, Innovino Wijnboetiek, Interieur Van der Waerden, Isa’s Frietjes,
Juwelier Coppens, Kapsalon Marleen, Kubiphone & pc repair, Kwaliteitsgroenten en Fruit Borreman,
Proxy Delhaize Denderleeuw, Pure Healthy Mom, R&F Consult, Shell Welle, Slagerij Chris & Sandra,
Slagerij Keymolen, Spar Denderleeuw, Stravbier, ’t Escargoken, ’t Vélogaraagken, Tempo del Vino,
Topidee, Total Denderleeuw, W&W Consult, Wendy Michiels Advocaat, Yoke Venneman, Yves Nevens
Fotografie, Zoet Geluk;
Deze handelaars kunnen elk op zich deze gegevens verwerken voor reclame- en marketingdoeleinden
voor hun eigen zaak.
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Bewaarperiode
De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de
wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van
persoonsgegevens
De deelnemer heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten
beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis
van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de deelnemer gevraagd om voor 5 oktober
2021 een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: unizo.denderleeuw@unizo.be;

Direct marketing
De deelnemer heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn
persoonsgegevens met het oog op direct marketing voor 5 oktober 2021. Indien de aanvraag later
wordt verstuurd, dient de deelnemer deze aanvraag te richten aan iedere handelaar individueel.

Klacht
De deelnemer beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de
Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be).
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