
Wedstrijdreglement – prospectenregistratie VDO 2017 
1. De wedstrijd van SYNTRA AB (Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem) gaat door van 15 maart 2017 tot en met 15 

september 2017. Door deelname erkennen en aanvaarden de deelnemers uitdrukkelijk het wedstrijdreglement en 
ziet af van welk danige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van 
onderhavige wedstrijdreglement. SYNTRA AB heeft het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan 
het wedstrijdreglement.  
 

2. De wedstrijd wordt bekendgemaakt via social media kanalen als Youtube, Facebook en Instagram en via de 
website www.syntra-ab.be. 
 

3. De wedstrijd staat open voor iedereen die gedurende  de wedstrijdperiode de minimale leeftijd van 18 jaar heeft 
bereikt. 

 
4. Er kan slechts één keer deelgenomen worden aan de wedstrijd per persoon. 

 
5. Werknemers en docenten van SYNTRA AB mogen niet deelnemen aan deze wedstrijd. 

 
6. Uit alle registraties wordt door de  medewerkers van de afdeling Marketing van SYNTRA AB elke maand 

(gedurende 6 maanden vanaf april t/m sept 2017) 5 winnaars geloot, deze winnaars kunnen niet worden betwist. 
De medewerkers voeren de loting uit aan de hand van http://namenloten.com/  

 
7. Alle winnaars ontvangen een prijs, zijnde 2 cinematickets van Kinepolis geldig tot 22-12-2017. 

 
8. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld. De winnaar moet zijn 

identiteit bewijzen bij de prijsoverhandiging. 
 

9. SYNTRA AB zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, of indien bepaalde 
modaliteiten van deze wedstrijd dienen te worden gewijzigd. De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich 
het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden 
onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge 
omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. De 
organisatoren behouden zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten wegens 
overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding of welk danige vergoeding ook. Onder 
overmacht zal eveneens worden aanzien de omstandigheden dat de organisatoren problemen ondervinden met 
derden of m.b.t. de uitvoering van de wedstrijd of de afgifte van de prijzen. 
 

10. De organisator zal op generlei wijze voor, tijdens of na de wedstrijd enige gegevens omtrent de wedstrijd of de 
winnaar kenbaar maken, behoudens indien de organisator zelf daartoe beslist, noch zal zij enige briefwisseling of 
andere communicatie dienen te beantwoorden hetgeen geenszins kan aanzien worden als een aanvaarding van de 
inhoud van het ontvangen schrijven. Dit houdt eveneens in dat de organisatoren op generlei wijze verplicht zullen 
zijn of worden om de identiteit van de winnaars bekend te maken of te publiceren. 
 

11. De gegevens van de deelnemers worden niet gebruikt door derden. Wie deelneemt aan de wedstrijd keurt goed 
dat zijn gegevens mogen worden voor promotionele doeleinden. De deelnemers hebben steeds de mogelijkheid 
om hiervoor uit te schrijven. 
 

12. De winnaar zal via mail op de hoogte worden gebracht, waarbij het adres wordt gevraagd om de cinematickets per 
post toe te sturen. 
 

13. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het 
gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie, om hem te contacteren indien hij de winnaar is. De winnaar 
aanvaardt dat zijn/haar naam desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal worden aan het publiek. 
 

14. Ingeval er sprake is van mogelijke fraude of een duidelijke onrechtmatige beïnvloeding van de wedstrijd behoudt 
SYNTRA AB zich het recht om deelnemers zonder voorafgaande verwittiging uit te sluiten van de wedstrijd, 
alsmede voor alle andere en toekomstige wedstrijden. Het gebruik maken van volmachten en systematische 
verkoop van de gewonnen prijs zal als een onregelmatigheid van de wedstrijd en in het bijzonder haar doel worden 
beschouwd. 
 

15. Aan fouten in het systeem zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten 
ontlenen. 

 
16. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbanken binnen het gerechtelijk arrondissement Antwerpen en 

uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn. 


