WEDSTRIJDREGLEMENT Dag van de markt spaaractie
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door de marktcommissie, samengesteld met leden die een
vast abonnement hebben op de wekelijkse dinsdagmarkt.
2. De spaaractie vindt plaats tussen 8u en 12u tijdens de dinsdagmarkt van 8 oktober 2019.
3. Deelnemers dienen het ingevulde wedstrijdformulier voor 12u in de daarvoor voorziene
wedstrijdbox te deponeren (te vinden op de Centrumlaan, onder de witte tent, rechtover de
Kaardeloodstraat)
4. Om geldig deel te nemen dient het wedstrijdreglement gelezen en goedgekeurd te zijn.
5. Er zijn 10 winnaars die een boodschappentrolley winnen.
6. Er worden meerdere deelnames per persoon aanvaard.
Doch kan een persoon maximum één boodschappentrolley winnen.
7. Een onschuldige hand trekt 10 winnaars alsook 5 reserve-loten.
Deze worden chronologisch bijgehouden door de dienst lokale economie, voor het geval de
10 winnaars hun prijs niet komen ophalen.
8. Indien de winnaar niet aanwezig is tijdens de uitreiking, zal hij/zij worden gecontacteerd via
mail en/of telefoon.
9. Indien deze winnaar zijn prijs niet afhaalt voor 17 oktober (zonder daarvoor een geldige
reden gegeven te hebben), wordt het eerstvolgende reserve-lot gebruikt en de nieuwe
winnaar gecontacteerd.
10. De marktcommissie behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. VHN kan daarvoor
niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen
worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de marktcommissie.
11. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de alsook uitslag van de wedstrijd wordt géén
correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende
mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle
beslissingen vanwege de marktcommissie zijn zonder verhaal.
12. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met
uitzondering van de leden van de marktcommissie, de ondernemingen (incl. personeelsleden en
medewerkers) 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. Ingeval de
deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke
goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste
verzoek van de marktcommissie, voor te leggen.
13. De te winnen prijs wordt als volgt omschreven :
10 boodschappentrolleys, gevuld met marktartikelen
14. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de marktcommissie zich uitdrukkelijk het
recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere
wedstrijden van de marktcommissie uit te sluiten.
15. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk
toestemming aan de marktcommissie tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend
geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan
alle rechten daaromtrent.
16. Bij de registratie en deelname aan de wedstrijd deelt de deelnemer aan de organisator
persoonsgegevens mee. De organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de
Belgische “wet bescherming persoonsgegevens) en vanaf mei 2018 met respect voor de
privacyverordening of GDPR.
17. Bij deelname aan de wedstrijd geven de deelnemers hun toestemming tot het verzamelen en
verwerken van hun persoonsgegevens en voor het ontvangen van berichten van de organisator.

18. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de organisator,
marktcommissie Ninove.

