ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT B2C WIN EEN WELLNESS WEEKEND

1.

Algemene bepalingen

1.1 De wedstrijd wordt georganiseerd door Skard BV, met maatschappelijke zetel gelegen te 2235
WESTMEERBEEK, Corbeillestraat 40 en met ondernemingsnummer BE 0748.750.621 (hierna genoemd:
“de Organisator”).
1.2 De algemene modaliteiten van de wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd (hierna
genoemd: “Algemeen Wedstrijdreglement”).
1.3 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan zullen deze bekend gemaakt
worden op de wedstrijdpagina. Deze specifieke voorwaarden en bepalingen (hierna genoemd:
“Specifieke Bepalingen”) hebben een aanvullende werking op het Algemeen Wedstrijdreglement.
Indien tussen de bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement en deze Specifieke Bepalingen
een strijdigheid blijkt, primeren de Specifieke Bepalingen.
1.4 Indien de Organisator een wedstrijd samen met een of meerdere partijen organiseert, maken de
eventuele bepalingen en/of voorwaarden eigen aan de medeorganisator(en) integraal deel uit van
het Algemeen Wedstrijdreglement en de Specifieke Bepalingen.
1.5 Elke deelnemer van de wedstrijd aanvaardt het Algemeen Wedstrijdreglement en de Specifieke
Bepalingen onvoorwaardelijk en volledig door zijn/haar deelname en aanvaardt daardoor bovendien
onvoorwaardelijk en volledig de Specifieke Bepalingen zoals vermeld op de wedstrijdpagina. Door
deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer daarenboven de beslissingen die door de
Organisator worden genomen met betrekking tot het verloop van de wedstrijd en de toepassing van
het Algemeen Wedstrijdreglement en de Specifieke Bepalingen op de wedstrijdpagina. Alle mogelijke
problemen bij de uitlegging en/of toepassing van het Algemeen Wedstrijdreglement en de Specifieke
Bepalingen worden onafhankelijk door de Organisator beslist. Alle beslissingen vanwege de
Organisator zijn zonder verhaal en definitief.
1.6 Indien de deelnemer een inbreuk maakt op dit reglement, wordt hij/zij door de Organisator
onmiddellijk uitgesloten van de wedstrijd.
1.7 Indien de Organisator duidelijke aanwijzingen heeft van bedrog, misbruik of misleiding, behoudt zij
zich het volledige recht voor om de deelnemer of deelnemers in kwestie onmiddellijk van de wedstrijd
uit te sluiten. Voorgaande kan ook gelden voor alle andere wedstrijden van de Organisator. Bovendien
wordt er door de Organisator een voorbehoud gemaakt voor eventuele schadevergoedingen die zij
zou kunnen vorderen. De Organisator behoudt zich daarnaast tevens het recht voor om een juridische
stappen te ondernemen of om een gerechtelijke procedure op te starten in geval er sprake is van
poging tot oplichting, oplichting, poging tot misbruik of misbruik.
1.8 De Organisator 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. Drukfouten, spelfouten of andere
fouten kunnen geen verplichtingen doen ontstaan voor de Organisator. In voorgaande gevallen kan
er geen aanspraak gemaakt worden op enige (schade)vergoeding en zal de Organisator niet
aansprakelijk gesteld kunnen worden. Bij een wijziging van het Algemeen Wedstrijdreglement en/of
de Specifieke Bepalingen zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de website worden geplaatst
en vanaf dat moment van toepassing zijn.
1.9 De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van het Algemeen Wedstrijdreglement of
van de Specifieke Bepalingen impliceert niet de nietigheid van het gehele wedstrijdreglement of
andere bepalingen ervan.

2.

Deelnamevoorwaarden

2.1 De deelname aan de wedstrijd is toegestaan voor elke natuurlijke persoon die op het moment van
registratie de volle leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en die in België/Nederland zijn of haar officieel
adres heeft. Deelname aan de wedstrijd is enkel voorbehouden voor particulieren. Indien de
deelnemer op het ogenblik van deelname jonger is dan achttien jaar en de volle leeftijd van zestien
jaar heeft bereikt, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders/voogd te
beschikken. In geval een minderjarige jonger dan achttien maar die de volle leeftijd van zestien jaar
heeft bereikt, aan de wedstrijd deelneemt, gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij de toestemming
heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als deze minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen
wanneer de Organisator daarom vraagt, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de
wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. Personen die de
volle leeftijd van zestien jaar niet hebben bereikt, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
2.2 De personeelsleden en medewerkers van de Organisator zelf en van de ondernemingen die door de
Organisator bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn en hun directe familieleden (hieronder
wordt verstaan de mensen die met de bedoelde medewerkers op dezelfde woonplaats zijn
ingeschreven), worden echter uitdrukkelijk uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De
ondernemingen die uitsluitend de wedstrijd sponsoren of reclame voor deze wedstrijd op hun website
plaatsen, dan wel via andere kanalen kenbaar maken (radio, televisie, sociale media, …) worden niet
geacht betrokken te zijn bij de organisatie van de wedstrijd.
2.3 De deelname aan de wedstrijd is gratis. Een laattijdige deelname zal niet in aanmerking genomen
worden. Enkel het tijdstip van de elektronische ontvangst van de deelname door de Organisator zal
gelden als moment van inschrijving.
2.4 Elke deelnemer kan zich slechts éénmaal inschrijven. De Organisator behoudt zich het recht voor
desgevallend een controle uit te voeren op de deelnemende IP- en emailadressen met het oog op
het vaststellen van fraude.
2.5 Elke deelnemer moet zich identificeren. De persoonsgegevens die elke deelnemer dient in te vullen,
zullen exclusief en onveranderlijk bepalen wie de handeling van deelname heeft verricht en bepalen
de identiteit van de rechtmatige winnaar.
2.6 Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer enerzijds surfen naar de website
www.skard.be/wedstrijd-b2c.html. Op deze website zal de deelnemer een formulier moeten invullen,
waarbij hij/zij volgende gegevens verplicht dient in te vullen: naam, voornaam, adres (straat,
huisnummer (en evt. bus), postcode en stad/gemeente), e-mailadres, telefoonnummer en het
antwoord op de schiftingsvraag. De schiftingsvraag heeft betrekking op het aantal deelnemers aan
de wedstrijd in de desbetreffende maand. Anderzijds moet de deelnemer ook een product van SKARD
aankopen om kans te maken op de prijs.
2.7 Indien de deelnemer de verplichte gegevens niet volledig en correct invult, of geen product van
SKARD heeft gekocht, is de deelname ongeldig en wordt de deelnemer geacht niet deelgenomen te
hebben aan de wedstrijd. Verder moet de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord verklaren met zowel
het Wedstrijdreglement als de Specifieke Bepalingen. Het recht op een prijs vervalt automatisch
wanneer zou blijken dat de deelnemer toch niet zou voldaan hebben aan alle deelnamevoorwaarden.
2.8 Elke deelnemer aan de wedstrijd dient zich te onthouden van negatieve publieke communicatie met
betrekking tot de wedstrijd, Organisator, eventuele medeorganisator(en) en partner(s).
2.9 Elke vorm van feitelijk georganiseerde deelname door meerdere deelnemers is verboden. Het betreft
een uitsluitend individuele deelname.
3.

Verloop van de wedstrijd en Winnende Deelnemer(s)

3.1 De wedstrijd loopt van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021. De begin- en einddatum van de wedstrijd
zal vermeld worden op de wedstrijdpagina.
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3.2 De wedstrijdperiode loopt van middernacht van de eerste periodedag tot de laatste periodedag die
vermeld wordt, 23u59. Deelname aan de wedstrijd via een andere vorm dan de Organisator daartoe
voorziene registratiepagina op de website en/of buiten de tijdsperiode is ongeldig.
3.4 De Organisator houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade
trouw behoudt de Organisator zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de
wedstrijd en hem/haar eventueel ook, al dan niet definitief, voor andere wedstrijden, al dan niet online,
van de Organisator uit te sluiten.
3.5 Om deel te nemen aan de wedstrijd is vereist dat de deelnemer via de website van de Organisator de
verplichte gegevens invult en eveneens een antwoord geeft op de schiftingsvraag. De deelnemer die
tijd en correct heeft deelgenomen aan de wedstrijd volgens het Algemeen Wedstrijdreglement alsook
de Specifieke Bepalingen zoals bekend gemaakt op de wedstrijdpagina en wiens antwoord het
antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt beschouwd als de Winnende Deelnemer.
De Organisator behoudt zich het recht voor de organisatie van de wedstrijd en de toekenningswijze
van de prijzen te wijzigen, zonder dat dit een verhaal doet ontstaan in hoofde van de (mogelijke)
deelnemers. Mogelijke wijzigingen van de Organisator en/of toekenningswijze van prijzen zullen
gecommuniceerd worden via de wedstrijdpagina.
3.6 De wedstrijd is gebaseerd op intellectuele, artistieke en/of fysieke behendigheid van de deelnemers
en valt als gevolg daarvan op geen enkele wijze onder de Kansspelwet van 7 mei 1999.
4.

Prijzen

4.1 Aan de wedstrijd zijn Prijzen (hierna: prijs) verbonden die door de deelnemers kunnen gewonnen
worden.
4.2 De Prijzen die zullen worden toegewezen onder de algemene en specifieke voorwaarden, bestaan uit
een weekend met overnachting, 2 escape rooms voor 4 personen, 5 security consults op maat, 5
SKARD kortingsbonnen van 10%, 7 mystery boxen met SKARD goodies. Deze prijzen zullen in 2021
elke maand aan winnende deelnemers uitgereikt worden. Telkens 1 prijs per maand per individuele
winnende deelnemer.
4.3 Elke Winnende Deelnemer die een Prijs wint, kan de maand nadien opnieuw meedingen naar de Prijs.
4.4 De Prijs kan niet worden omgezet in geld of worden omgeruild. De Prijs die te winnen valt is steeds
persoonsgebonden en kan niet aan iemand anders worden overgedragen.
4.5 De Prijs van de wedstrijd wordt toegekend aan de Winnende Deelnemer (zoals bepaald in artikel 3.5).
Beslissingen tot aanduiding van de Winnende Deelnemer (zie artikel 3) zijn definitief, onverminderd
de bepalingen in het Algemeen Wedstrijdreglement.
4.6 De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik een of meerdere prijzen van de
wedstrijd te wijzigen, zonder dat dit enig recht doet ontstaan in hoofde van de deelnemers van de
wedstrijd. Eventuele wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden bekend gemaakt op de
wedstrijdpagina.
4.7 De Prijs is steeds beperkt tot de Prijs die nader omschreven is op de wedstrijdpagina. Er kan nooit
verondersteld of verwacht worden dat de Organisator bijkomende diensten of producten die verband
zouden houden of gekoppeld zouden kunnen worden aan de Prijs, zou verlenen of toekennen. Tenzij
dit anders zou worden omschreven in de Specifieke Bepalingen, zal de Prijs worden geleverd bij de
Winnende Deelnemer, aan het adres dat hij of zij heeft ingegeven bij deelname aan de Wedstrijd.
4.8 De Winnende Deelnemers van de wedstrijd worden door de Organisator op de hoogte gesteld zowel
via de social media kanalen (Facebook, Instagram,…) van SKARD als via het e-mailadres dat bij
deelname op de registratiepagina werd ingevuld. De Winnende Deelnemer zal aan het begin van de
maand volgend op de maand van de deelname worden aangeduid.
4.9 De Winnende Deelnemers worden zo spoedig mogelijk gecontacteerd en bekend gemaakt via de
social media kanalen (Facebook, Instagram,…) van SKARD. Indien de Organisator, na hiervoor redelijke
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inspanningen te hebben geleverd via de door de deelnemer opgegeven contactgegevens, binnen
een maand na het afsluiten van de wedstrijd niet in contact kan treden met de Winnende Deelnemer,
vervalt het recht van deze Winnende Deelnemer en behoudt de Organisator zich het recht voor een
nieuwe Winnende Deelnemer aan te duiden. De uitgesloten deelnemer kan hiervoor geen enkele
schadevergoeding eisen, noch enige andere vordering instellen tegen de Organisator
4.10 De Organisator kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor een gebrek in de Prijs
of indien de Prijs niet zou voldoen aan de door de Winnende Deelnemer gecreëerde verwachtingen.
5.

Verwerking van persoonsgegevens en gebruik van afbeeldingen

5.1 In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van
persoonsgegevens, zullen de persoonsgegevens van elke deelnemer door de Organisator worden
verzameld en verwerkt in een databank. Het doel van deze verwerking is het goede verloop van de
wedstrijd en de toekenning van de Prijs. Zo zullen deze gegevens worden gebruikt om contact op te
nemen met de (winnende) deelnemers aan de wedstrijd en contact op te nemen met de deelnemers
die de Prijs niet gewonnen hebben. De deelnemers kunnen eveneens na de wedstrijd nog op de
hoogte gehouden worden van nieuws door de Organisator (die hiervoor een gerechtvaardigd belang
heeft). Persoonsgegevens zullen niet aan derden voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.
5.2 Iedere deelnemer heeft het recht om kosteloos toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op
hem betrekking hebben. Iedere deelnemer kan deze gegevens wijzigen of laten verwijderen door een
ondertekend en gedagtekend schrijven te richten aan de Organisator, samen met een fotokopie van
de beide kanten van zijn identiteitskaart. Dat schrijven kan per gewone post verzonden worden of via
e-mail naar info@skard.be. De personen die hun recht uitoefenen om hun gegevens te laten
verwijderen voor het einde van de wedstrijd, worden geacht volledig en onvoorwaardelijk van hun
wedstrijddeelname af te zien.
5.3 De Winnende Deelnemers machtigen de Organisator om hun naam, voornaam en eventueel hun
foto, te gebruiken (en met name om deze weer te geven of mee te delen aan het publiek) op de
website of andere onlinekanalen van de Organisator, voor promotionele doeleinden van de
Organisator, zonder recht op enige compensatie of vergoeding, anders dan de Prijs waarop zij
eventueel recht zouden hebben.
6.

Beperking van de aansprakelijkheid

6.1 Behoudens bewezen grove of opzettelijke fout kunnen noch de Organisator, noch haar
personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de wedstrijd een beroep wordt gedaan,
aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook die zou voortvloeien uit
de organisatie van de wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van
de winnaars en de toekenning van de prijs.
6.2 Behoudens bewezen grove of opzettelijke fout in hoofde van de Organisator, kan de Organisator niet
aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van de deelnameformulieren of voor vertragingen bij
de ontvangst ervan door de Organisator. Als in geval van overmacht of een gebeurtenis die zich
voordoet buiten de wil van de Organisator de wedstrijd zou worden geannuleerd, onderbroken of
gewijzigd of de Prijs zou worden tenietgedaan, zal de Organisator geenszins verplicht zijn de
deelnemers of de schifs van de wedstrijd schadevergoedingen te betalen, noch te voorzien in een
andere vervangende Prijs, van welke aard of waarde dan ook.

7.

Intellectuele eigendomsrechten

4

7.1 De Organisator verklaart eigenaar te zijn van de intellectuele eigendomsrechten die verband houden
met de wedstrijd (inclusief op het logo e.d.). Door deelname aan de wedstrijd verkrijgt men geen
gebruiksrecht. Inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten geven, naast uitsluiting van de
wedstrijd door de Organisator, eveneens aanleiding tot het betalen van een forfaitaire
schadevergoeding van 1.000,- EUR per inbreuk aan de Organisator, behoudens het recht om een
hogere schadevergoeding te eisen indien grotere schade werd geleden.
8.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Alle geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de wedstrijd, het Algemeen
Wedstrijdreglement en/of de Specifieke Bepalingen en/of met de toepassing ervan zullen uitsluitend
worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Enkel het Belgische
recht is van toepassing.
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