Wedstrijdreglement ‘Paasactie- Win een shoppingbon t.w.v € 250’
1) Voorwerp
1.1. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Paasactie- Win een shoppingbon t.w.v € 250’ door
Shopping Stadsfeestzaal (Land Van Hop NV, BE0473.089.289, met zetel te 2000 Antwerpen,
Kolveniersstraat 7) en La Maison du Chocolat Belge.
1.2. De te winnen prijzen is een shoppingbon t.w.v. € 250, enkel te gebruiken bij de handelaars van
Shopping Stadsfeestzaal.
1.3. Van zaterdag 1 t.e.m. 15 april 2017 zal op het middenplein een Paas-stand opgesteld zijn. Deze
stand is voorzien van een levensgroot Paasei. Bezoekers kunnen achter het ei plaatsnemen en een foto
nemen. Ze moeten hiervoor eerst de fotocamera van de Sharingbox activeren door het scherm te
activeren. Indien ze deze foto automatisch in de Paas-album van onze Facebookpagina plaatsen, kunnen
ze deelnemen aan de wedstrijd door zoveel mogelijk likes te verzamelen op die foto. De Paas-stand
staat opgesteld t.e.m. zaterdag 15 april 2017 18u30. De like-wedstrijd loopt verder tot vrijdag 28 april
17u00. De persoon die op dat moment de meeste likes heeft verzameld, wint de bon t.w.v € 250.
2) Deelnemingsvoorwaarden
2.1. De wedstrijd start 1 april 2017 om 10u00. De Paas-stand is opgesteld tot zaterdag 15 april 2017. De
wedstrijd zelf loopt tot vrijdag 28 april 2017 om 17u00. Enkel de deelnemers met foto’s die in het fotoalbum van de wedstrijd staan, maken kans op de prijs.
2.2. Om aan de wedstrijd deel te nemen moet je cumulatief drie deelnemingsvoorwaarden vervullen:
1) TREK EEN PAASFOTO
2) LAAT JE GEGEVENS ACHTER aan de Sharingbox
Alle velden zijn verplicht in te vullen. Bij het achterlaten van je persoonlijke gegevens kan je kiezen of de
foto automatisch in onze Facebook-album geplaatst worden. Enkel als je foto in deze album staat, maak
je kans op de shoppingbon. Het is niet mogelijk om achteraf de foto toe te voegen aan het album.
3) VERZAMEL ZOVEEL MOGELIJK LIKES OP JE PAASFOTO

2.3. Enkel wie de drie deelnemingsvoorwaarden geldig heeft vervuld, maakt kans op de prijs. Per
persoon kan er slecht 1 keer deelgenomen worden. Het aantal deelnames zal gecontroleerd worden op
voor & achternaam, op straatnaam en emailadres. Indien we merken dat een deelnemer meer dan 1
keer heeft deelgenomen aan de wedstrijd, maakt de deelnemers bijgevolg geen kans meer op de prijs.

2.4. De wedstrijd staat open voor iedereen die over een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort
beschikt.
2.5. Minderjarigen mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. Voor deze reden kan er een
identiteitscontrole plaatsvinden door het aanwezige promo-team.
2.6. Een deelnemer die dit wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.
2.7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog, behoudt Shopping Stadsfeestzaal zich uitdrukkelijk
het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere
wedstrijden georganiseerd door Shopping Stadsfeestzaal uit te sluiten.
2.8. Personeel van Shopping Stadsfeestzaal (management + winkels) mogen niet deelnemen aan de
wedstrijd.
Elke poging tot fraude of incorrecte of valse verklaringen leidt automatisch tot diskwalificatie van de
deelnemer, ongeacht het moment waarop zulks vastgesteld wordt.

3) Wedstrijdverloop
Van zaterdag 1 t.e.m. 15 april 2017 zal op het middenplein een Paas-stand opgesteld zijn. Deze stand is
voorzien van een levensgroot Paasei. Bezoekers kunnen achter het ei plaatsnemen en een foto nemen.
Ze moeten hiervoor eerst de fotocamera van de Sharingbox activeren door het scherm te activeren.
Indien ze deze foto automatisch in de Paas-album van onze Facebookpagina plaatsen, kunnen ze
deelnemen aan de wedstrijd door zoveel mogelijk likes te verzamelen op die foto. De Paas-stand staat
opgesteld t.e.m. zaterdag 15 april 2017 18u30. De like-wedstrijd loopt verder tot vrijdag 28 april 17u00.
De persoon die op dat moment de meeste likes heeft verzameld, wint de bon t.w.v € 250.
4) Prijs
De te winnen prijzen is een shoppingbon t.w.v. € 250, enkel bij handelaars van Shopping Stadsfeestzaal
te spenderen.
5) Gegevens
De via deze wedstrijd van de deelnemer verkregen gegevens zullen worden verwerkt door Shopping
Stadsfeestzaal (Land Van Hop NV, BE0473.089.289, met zetel te 2000 Antwerpen, Kolveniersstraat 7)
overeenkomstig de vigerende wetgeving.
Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- de afhandeling van de deelname aan deze wedstrijd;
- contactopname met u;

- het berichten van de deelnemer m.b.t. interessante acties, evenementen en promoties in Shopping
Stadsfeestzaal of in Habitat(direct marketing). Indien de deelnemer dit laatste niet wenst, kan hij dit aan
Shopping Stadsfeestzaal of Habitat mededelen per brief op het adres Kolveniersstraat 7 2000
Antwerpen.
Shopping Stadsfeestzaal deelt deze gegevens verder niet met derden.
De voornoemde wet kent de deelnemer een recht van inzage en verbetering toe. Ook daartoe kan de
deelnemer Shopping Stadsfeestzaal contacteren per brief op het adres Kolveniersstraat 7 2000
Antwerpen.
Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens te laten verwijderen uit de bestanden van Shopping
Stadsfeestzaal of Habitat na afloop van de wedstrijd.

6) Algemene bepalingen
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit
reglement zonder voorbehoud, evenals alle beslissingen die de organisator zou kunnen nemen, om het
goede verloop van de actie te kunnen verzekeren.
Shopping Stadsfeestzaal (Land Van Hop NV, BE0473.089.289, met zetel te 2000 Antwerpen,
Kolveniersstraat 7) zal alle aansprakelijkheid afwijzen voor vertraging, verliezen, eventuele directe of
indirecte schade die voortvloeit uit de deelname aan huidige wedstrijd en/of de toekenning en uitreiking
van de prijs, wat ook de oorzaak of aard daarvan moge zijn, kosten, fiscale of sociaalrechtelijke
verplichtingen voortvloeiend uit het toekennen van de prijs of de deelname aan de wedstrijd.
Shopping Stadsfeestzaal (Land Van Hop NV, BE0473.089.289, met zetel te 2000 Antwerpen,
Kolveniersstraat 7) kan niet aansprakelijk worden gesteld als deze wedstrijd gewijzigd, ingekort of
geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil.
Over de wedstrijd wordt, buiten de deelname zelf, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief,
noch per telefoon, noch per e-mail.

