Wedstrijdreglement
Wedstrijd “Bru Social Plates”
06/02/2019
1. Dit reglement is van toepassing op de “Bru Social Plates”, wedstrijd van Spadel NV (verder te
noemen: "Spadel” of de “Organisator”), ingeschreven bij de Kruispuntbank onder het nummer
0405.866.436, gevestigd en kantoorhoudende te 1200 Brussel aan de Gemeenschappenlaan 110,
België.
2. Deze wedstrijd is bedoeld om Bru en de Actie “Bru Social Plates”, te promoten en loopt vanaf
6/02/2019. Het betreft een tijdelijke actie waarbij 11 sets van 2 BRU TABLE MODE borden kunnen
gewonnen worden.
3. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor iedereen die in België woonachtig is en de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna genoemde personen.
4. Deelname is uitgesloten voor (a) medewerkers en inwonende partners of familie van de
Organisator, alsmede voor (b) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische
zin betrokken is bij deze Actie.
5. Door deelname aan deze Actie verklaart deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van
onderhavige Reglement.
6. Deelname aan de actie gebeurt als volgt: om te winnen volstaat het de Facebookpagina van Bru te
bezoeken en te klikken op de link genoemd in de “Bru Social Plates”, wedstrijdpost van
06/02/2019 om via het deelnameformulier alle gegevens in te vullen. De 11 eerste deelnemers die
het formulier hebben ingevuld krijgen elk 2 borden. Deelnemers kunnen maar één keer
deelnemen (een deelnemer per Facebookaccount en per postadres).
7. De winnaars:
De Organisator stuurt de winnaars een privémail voor het einde van de maand februari 2019, om
de adresgegevens van de winnaars te bekomen, zodat de 2 BRU TABLE MODE borden naar elke
winnaar opgestuurd kunnen worden. Als de geselecteerde winnaar/winnares niet antwoordt
binnen een termijn van maximaal 2 dagen, behoudt Bru zich het recht voor om een andere
winnaar te kiezen.
8. De prijzen:
De winnaars ontvangen elk 2 BRU TABLE MODE borden. De prijzen kunnen niet ingeruild worden
tegen geld of andere prijzen. Elke prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals hij uitgereikt
wordt.
9. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers om haar moverende
redenen te weigeren en/of te diskwalificeren, in geval van overtreding van één van de bepalingen
van dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de
Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of
vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

10. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen, in geval van overtreding
van één van de bepalingen van dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen
gelden jegens de Organisator.
11. Prijzen die om welke reden ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij
weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.
12. De Organisator behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde uit
te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is
c.q. kan worden uitgekeerd.
13. De deelnemers stemmen er door deel te nemen aan deze Actie in toe dat hun voornaam en
woonplaats op de hiervoor genoemde website(s) mag worden gepubliceerd, zonder dat
Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Indien, en voor zover vereist, doet de
deelnemer afstand van de rechten die de auteurswet hem/haar ter zake toekent.
14. Indien de winnaars op verzoek van de Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit
zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaar is dan niet
gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig
eigendom zijn en blijven van de Organisator.
15. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.
16. NAW-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname
aan deze Actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen
vertrouwelijk en conform de toepasselijke wetgeving worden behandeld.
17. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden
met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals
elke gelijksoortige fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de
organisatoren.
18. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in
of met betrekking tot de Facebookpagina in geval van onderbrekingen en of het slecht
functioneren ervan. De Organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld woorden voor
incompatibiliteit tussen de voor de Actie gebruikte technologie en hard- of softwareconfiguraties
die de deelnemers gebruiken. Voorts sluit de Organisator iedere overige aansprakelijkheid van de
Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie volledig
uit.
19. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
20. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
21. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te wijzigen en/of de
Actie voortijdig te beëindigen en/of te verlaten om de Organisator moverende redenen, zonder
dat de deelnemer enige aanspraak jegens de Organisator kan doen gelden.
22. De deelname door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de
site, evenals het aanpassen/bewerken van deze laatste, is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en
desgevallend tot gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.

23. Eventuele geschillen voortvloeiende uit dit Reglement of de Actie dienen te worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Brussel.
24. Klachten of vragen omtrent dit Reglement en de Actie kunnen schriftelijk gestuurd worden naar
Consumenten Service, Gemeenschappenlaan 110, 1200 Brussel, België, voor inwoners uit België
en/of Luxemburg.
25. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform
het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over
de interpretatie of de toepassing van dit reglement. Door dit reglement te aanvaarden bevestigt
de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij het reglement
te hebben gelezen en goedgekeurd.
26. De totaliteit van de kosten om deel te nemen aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding…) is
volledig voor rekening van de deelnemer. Deelnemers kunnen in geen enkel geval aan de
Organisator vragen om de terugstorting van hun deelnamekosten.
27. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik worden
beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden
deelnames.
28. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij derde
partijen en/of het mailsysteem.
29. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder
verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers.

