REGLEMENT:
ACTIE ETALAGEQUIZ –
LONDERZEELSE KADOBON

Artikel 1: Organisator
De gemeente Londerzeel, hierna ook ‘de organisator’ genoemd, organiseert een wedstrijd
ter promotie van de Londerzeelse Kadobon.
Artikel 2: Deelneming
Iedere natuurlijke persoon die in België gedomicilieerd is, kan deelnemen, behalve
ondernemers die hun zaak uitbaten op het grondgebied van Groot-Londerzeel en elke
andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de huidige wedstrijd.
Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de
uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige
deelneemt aan een wedstrijd gaat het Gemeentebestuur van Londerzeel ervan uit dat
hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze
toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname
aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken
deelnemer.
Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er
meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname
beschouwd.
Artikel 3: Termijn
De wedstrijd loopt voor een bepaalde termijn van zaterdag 6/04/2019 t.e.m. zaterdag
20/04/2019.
Artikel 4: Mechanisme van de wedstrijd
Een vooraf bepaalde selectie van deelnemende handelaars van de Londerzeelse kadobon
in Groot-Londerzeel zullen een letter plaatsen in hun etalage of op de deur van hun zaak.
Deelnemers dienen op zoek te gaan naar de letters. Met deze letters kunnen woorden
gevormd worden. Er kan 1 geldig woord per deelgemeente/parochie gevormd worden
(Londerzeel centrum, Sint-Jozef, Malderen, Steenhuffel).
Deelnemers dienen een wedstrijdformulier in te vullen en de gevonden woorden in te
vullen in de daarvoor voorziene vakjes op het formulier. Deelnemers dienen minstens 1
woord in te vullen. Indiening van de deelnameformulieren dient te gebeuren voor
21/04/2019.
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Enkel de woorden die de dienst Lokale Economie van de gemeente Londerzeel op
voorhand heeft bepaald per kern, worden als juist beschouwd.
Zullen enkel beschouwd worden als geldig: deelnameformulieren waarbij minstens 1
woord correct werd ingevuld en de contactgegevens (naam, voornaam, emailadres,
telefoonnummer, deelgemeente) volledig en duidelijk leesbaar werden aangevuld.
Artikel 5: Winnaar
De winnaars worden getrokken uit een urne door de jury bestaande uit leden van het
college van burgemeester en schepenen van Londerzeel. Er wordt 1 winnaar getrokken
per deelgemeente/parochie. Tegen de uitslag van de jury is geen verhaal mogelijk.
De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs in handen van de winnaars te
overhandigen, en om gebruik te maken van hun naam evenals van foto’s genomen
tijdens de overhandiging van de prijzen.
Artikel 6: Prijs
De prijs is een Londerzeelse Kadobon ter waarde van 25 euro. Deze prijs gaat naar de 4
winnaars die getrokken worden door de jury.
De prijs is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet
uitbreidbaar noch aanpasbaar, en onderworpen aan de algemene voorwaarden van de
leverancier(s). Bij verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum wordt de
kadobon niet vervangen. Naar gelang de omstandigheden en mogelijkheden, behoudt de
organisator zich te allen tijde het recht voor de gewonnen prijs te vervangen door een
soortgelijke prijs van een soortgelijke waarde.
De prijs wordt persoonlijk uitgereikt. De winnaars worden door de organisator
gecontacteerd en op de hoogte gebracht van de procedure om van de prijs te kunnen
genieten.
Artikel 7: Reglement & aanvaarding
Louter door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig
voorbehoud of beperking alle bepalingen van het reglement, evenals elke beslissing die
de organisator kan nemen.
De deelnemers die een kopie van het huidige reglement wensen te ontvangen, kunnen
een e-mail sturen naar economie@londerzeel.be.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
De organisator, en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap, zullen niet
aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde
modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd, of de gewonnen
prijs niet, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd zou kunnen worden. De organisator van deze
wedstrijd behoudt zich het recht voor de actie, haar verloop of de prijs te wijzigen indien
onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit
rechtvaardigen. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van
omstandigheden buiten zijn wil om, de wedstrijd of de prijs zou moeten worden
onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
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De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van
enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van
de prijs. Aldus sluit de organisator onder andere zijn aansprakelijkheid uit voor fouten in
verband met de (tele)communicatie (bijvoorbeeld wegens technische problemen, verlies
of vertraging bij de post, …), en voor druk/typefouten.
Artikel 9: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Door deel te nemen aan deze wedstrijd geef je je toestemming aan de Gemeente
Londerzeel om jouw persoonsgegevens te verwerken volgens de richtlijnen van de
General Data Protection Regulation (GDPR). Op www.londerzeel.be/privacy vind je meer
informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.
Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide
doeleinden, volstaat het hiertoe een mail te richten naar economie@londerzeel.be. De
deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de
wedstrijd aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien
men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
Artikel 10: Toezicht & geschillen regeling
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door
het college van burgemeester en schepenen, tenzij andere overheden bevoegd zijn.
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in
geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede
werking van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder
verhaal.
De eventuele nietigheid van een bepaling van huidig reglement zal de geldigheid van de
andere bepalingen niet aantasten.
De opschriften van de artikelen van dit reglement zijn enkel bestemd voor de
leesbaarheid. In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, zullen zij niet van invloed
zijn op de uitleg die aan de bepalingen van dit reglement gegeven dient te worden.
Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht.

Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 11/03/2019.
Datum bekendmaking reglement: 18/03/2019
Datum inwerkingtreding reglement: 20/03/2019
Datum einde reglement: 20/05/2019

Gemeente Londerzeel – reglement: Etalagequiz 2019 – Londerzeelse
kadobon

-3-

