WEDSTRIJDREGLEMENT DRIESPOORT SHOPPING Winter Wonder 2021
Driespoort Shopping Deinze

1.

Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door De Colle Vastgoed NV ingeschreven in KBO onder nr. BE
0890 886 503 met vennootschapszetel te Deinze. Hierna genoemd ‘organisator’.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten, van welke aard
ook, die zouden toe te schrijven zijn aan de deelname aan de actie, en dit in welke vorm ook.
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het
communicatiemateriaal.
2. Gratis koffiebonnen

De klanten krijgen een bon voor een gratis koffie of thee bij Grand Café Driespoort (te gebruiken
tem 8.1.2021, is niet verplicht) en bonnen tot zo lang voorraad strekt) bij aankoop van min. €50.
1 koffie/theebon per aankoop per winkel.

3. Wedstrijd deelnemers
Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen.
Elke deelnemer aan een wedstrijd van Driespoort Shopping Deinze geeft automatisch toelating
om zijn gegevens en foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot de
wedstrijden.
Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken
gevoerd.
4. Duurtijd
De wedstrijd loopt vanaf 29.11.2021 om 8 uur tot en met 2.1.2022 om 18u.
Er zijn 2 Driespoort KerstKoop zondagen: 12 en 19.12.2021.
5. Hoe geldig deelnemen ?
Bezoekers van Driespoort Shopping Winter Wonder 2021 kunnen deelnemen aan de
wedstrijd via de tablets in de patio in het middengebouw. Iedereeen kan ook deelnemen
online via de website van Driespoort Shopping.
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6. De prijs/prijzen per week
§ Per week 2 X een prijzenpakket ter waarde van €200 van partners van
Driespoort Shopping Deinze - winnaars worden wekelijks gebeld en
samengeroepen voor ontvangst van het prijzenpakket en gecommuniceerd via
sociale media
§ Winnaars van verschillende weken kunnen niet dezelfde zijn
§ Uitreikingen voorzien telkens op donderdag; te starten op donderdag 9.12.2021
en dat voor 5 weken lang na elkaar
7. De prijs/prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven
eigendom van de organisator. Indien een deelnemer zijn prijs weigert blijft
deze ook eigendom van de organisator.
De prijs/prijzen kan/kunnen in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde
in speciën.
8. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de
prijs/prijzen
9. Elk deelnemingsformulier dat onvolledig is of niet is geregistreerd binnen de
hierboven beschreven periode is ongeldig.
10. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe
en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en
uitsluiting.
11. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand
indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door over- macht.
12. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.
13. Het wedstrijdreglement is beschikbaar via www.driespoort.be
14. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en
integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals van elke beslissing die de
organisator ter zake nemen.
Eventuele klachten dienen binnen de tien werkdagen na toekenning van de
prijs aan de organisatie of via info@driespoort.be te worden toe gestuurd.
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15. Toekenning van de prijs/prijzen
De uitgelote winnaar dient alle gegevens te hebben ingevuld en het
antwoord correct te hebben; wekelijks worden 2 winnaars ad rondom
gekozen
16. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt
geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
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