WEDSTRIJDREGLEMENT
Opnieuw & Co vzw, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 2640
Mortsel, Vredebaan 76, organiseert een wedstrijd zonder
aankoopverplichting.
Dit reglement is van toepassing op:
 Wedstrijd Teddy & Beer
 Woordzoeker Opnieuws
De wedstrijd van Opnieuw & Co is toegankelijk voor alle in België
gedomicilieerde personen, met uitzondering van de personeelsleden en
inwonende familieleden van Opnieuw & Co. Opnieuw & Co behoudt zich het
recht om personen te weigeren tot deze wedstrijd. Er kan alleen individueel
ingeschreven worden. Door deelname aan de wedstrijd van Opnieuw & Co
aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement, en elke mogelijke
wedstrijdbeslissing van Opnieuw & Co.

Artikel 1. Organisatie
Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd. Toezicht op het regelmatig
verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van het reglement, op het
aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van de prijzen en het verzenden of
overhandigen ervan wordt uitgeoefend door de dienst marketing en
communicatie, tegen wiens beslissing geen verhaal bestaat.
Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken
gevoerd. Opnieuw & Co vzw kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan
het reglement, door melding op de volgende website: www.opnieuwenco.be.
Opnieuw & Co kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de
deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen
interesseren.

Artikel 2. Deelnemen
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel tijdens de data vermeld op het
wedstrijdformulier. De deelname is gratis.
Iedereen die in België woont, mag deelnemen aan de wedstrijd. Uitgesloten van
deze wedstrijd zijn de medewerkers van Opnieuw & Co, hun partner en hun
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kinderen. Ze mogen wel meedoen maar winnen geen prijs. Dit om de schijn van
partijdigheid uit te sluiten.
Elke deelnemer moet zich volledig en correct registreren met naam, voornaam,
adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer duidelijk is dat je gegevens niet
overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer je deelneemt onder een naam
die niet de jouwe is, verlies je je recht op de prijs. De prijs gaat dan naar de
correcte volgende winnaar in rangorde.
De winnaars worden telefonisch of via e-mail verwittigd.

Artikel 3. Overmacht / Voorbehoud
Opnieuw & Co behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en
elke aangekondigde datum uit te stellen. Opnieuw & Co behoudt zich het recht
voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, voornamelijk om elke
deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.
Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht,
wijzigingen gepubliceerd worden, na kennisgeving door Opnieuw & Co. Ze
zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.
In geval van een fotowedstrijd is Opnieuw & Co niet verantwoordelijk voor
mislukte of ontbrekende foto’s.

Artikel 5. Bepaling van de winnaars / prijzen
De winnaar van de hoofdprijs zal aangeduid worden via trekking door een
onschuldige hand.
De deelnemers worden verwittigd van de stemming via e-mail. De prijzen aan
deze wedstrijd verbonden, zijn vermeld op het wedstrijdformulier.
De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch
overdraagbaar aan derden. De prijzen worden per post verstuurd of dienen in
de winkels van Opnieuw & Co afgehaald te worden.
De winnaar zal persoonlijk gewaarschuwd worden.
Opnieuw & Co behoudt zich het recht om de prijs persoonlijk aan de winnaars
te overhandigen en voor promotionele doeleinden gebruik te maken van zijn of
haar naam en de foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen.

Artikel 6. Algemeen
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Het wedstrijdreglement kan verkregen worden op eenvoudige vraag in de
winkels van Opnieuw & Co of op schriftelijke aanvraag, gericht aan Opnieuw &
Co vzw, Wedstrijdreglement, Vredebaan 76, 2640 Mortsel.

Artikel 7. Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer alle punten
van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten
treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam
en woonplaats (eventueel ook foto) op de website of in andere media
verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting
van de deelnemer. Elke uitspraak is bindend.
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