Wedstrijdreglement

Wedstrijd “Win een BergHOFF Lunchset t.w.v. €58,95”
12 Maart – 19 Mei 2020

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Lambrechts NV, gevestigd te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 214 met
ondernemingsnummer BE 0439.130.282 (hierna “de Organisator”), en wordt gehouden in de winkel. De wedstrijd is gratis.
Het is echter noodzakelijk dat de deelnemer 1 van de premies van de spaaractie ‘Spaar&go’ heeft gespaard in de
deelnemende winkels (https://www.spar.be/acties/spaarengo).
Wie aan de wedstrijd wil deelnemen, moet een foto nemen met minstens één van zijn gespaarde “Spaar & go” items. En
deze vervolgens plaatsen op de officiële facebookpagina, namelijk “SPAR.be” (https://www.facebook.com/SPAR.be) of
Instagrampagina, namelijk “SPAR.be” (https://www.instagram.com/spar.be/). Deelnemers die niet beschikken over één van
deze social mediakanalen mogen hun foto mailen naar info@spar.be. Iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en
in België woont, mag aan de wedstrijd deelnemen.
Uitgesloten voor winst zijn medewerkers of directe familie van medewerkers van de Organisator of uitbaters &
medewerkers en hun directe familie van de betrokken winkelpunten gelinkt aan het merk SPAR. (Betrokken winkelpunten
zijn terug te vinden www.spar.be).
De actie begint op 12/03/2020 om 06u00 en eindigt op 19/05/2020 om 23u59. De wedstrijd kan alleen gespeeld worden
op Instagram, Facebook of via info@spar.be. De 10 winnaars zijn zij die een leuke foto of selfie met minstens één van zijn
gespaarde premies van de spaaractie ‘Spaar&Go’ hebben gemaakt en deze openbaar hebben gepost op onze Facebook- of
Instagram-pagina of hebben gemaild naar info@spar.be.
De foto moet binnen de geldige wedstrijdperiode worden geplaatst op de voornoemde pagina’s. Iedereen kan zo vaak
deelnemen als hij of zij wil, met een beperking van 1 keer per dag gedurende de periode dat de wedstrijd loopt; eenzelfde
persoon kan echter maar één keer winnen. De 10 leukste/origineelste/meest verrassende foto’s, winnen!
De 10 winnaars worden verwittigd via een persoonlijk bericht via het kanaal dat zij meededen (Facebook, Instagram of
mail) vanaf 21/05 en dienen hun prijs te gaan afhalen in een SPAR-winkelpunt aangesloten bij SPAR Lambrechts
(deelnemende winkelpunten: www.spar.be). De prijs is één BergHOFF Lunchset t.w.v. €58,95:
-

BergHOFF Leo waterfles 500 ml t.w.v. €14,95
BergHOFF Leo lunchbox t.w.v. €29,05
BergHOFF Leo Reisbestek (set van 3) t.w.v. €14,95

Winnaars die binnen de 24 uur niet reageren op het persoonlijk bericht, worden niet meer als winnaars beschouwd. Zij
kunnen hun prijs niet meer claimen. Prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of voor andere prijzen. Bij verlies
worden zij niet vervangen. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval
van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader
trouw aan de wedstrijd. Elke poging tot fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.
De organisator heeft het recht om de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren wanneer hij/zij vindt
dat de omstandigheden dat vereisen, bijvoorbeeld door een technisch probleem. De organisator kan daarvoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
De organisator verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de prijs
voorwerpen betreft waarvoor de waarborgregeling inzake consumptiegoederen geldt, zoals elektrische en elektronische
apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.
Wie deelneemt, aanvaardt daarmee automatisch alle bepalingen van dit reglement. Deelnemers aan deze wedstrijd gaan
ermee akkoord dat hun persoonsgegevens, verstrekt aan de organisatie in het kader van hun deelname aan deze wedstrijd,
zullen worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de Europese
regelgeving omtrent GDPR – invoege vanaf 25 mei 2018.

De deelnemer heeft op elk tijdstip het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze
niet correct zouden zijn. Het volstaat om daarvoor contact op te nemen met de organisator via de procedure zoals vermeld
in de Privacystatement van de website SPAR.be.
Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de organisator zijn
toestemming tot publicatie van zijn naam en in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar
van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Door bepaalde gegevens, teksten, afbeeldingen en/of andere
bestanden online te plaatsen, geeft u automatisch aan de organisator de exclusieve en kosteloze toestemming om de
inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op de websites van de organisator
als in een meerdere magazines of producten die de organisator worden ontwikkeld. Over de uitslag en (het verloop van) de
wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Antwerpen
bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats.
Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed
te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden mag de organisator tevens dit reglement aanpassen waar
nodig.

