WEDSTRIJDREGLEMENT (“REGLEMENT”)
FAMILY PROOF QUIZ BY SUNWEB
1. DE ORGANISATOR
Tennis Vlaanderen organiseert in samenwerking met partner Sunweb, de “Family Proof Quiz by Sunweb” (“wedstrijd”) met
maatschappelijke zetel gevestigd te Louizapoortgalerij 203 bus 3, Brussel.

2. DE WEDSTRIJD
Elke deelnemer aan de wedstrijd (“Deelnemer”) maakt kans op een gezinsticket (max. 5 personen) voor de Fed Cup-ontmoeting
tussen België en Frankrijk op 9 en 10 februari 2019 in de Country Hall te Luik, op basis van de in dit Reglement uiteengezette
modaliteiten.
De wedstrijd zal te vinden zijn op verschillende kanalen:
-

Website Tennis Vlaanderen

-

Facebookpagina Tennis Vlaanderen

-

Website Sunweb

-

Facebookpagina Sunweb

De Deelnemer neemt deel aan de wedstrijd door mee te spelen met de foto-quiz. Daarin moet de Deelnemer 5 vragen
beantwoorden en krijgt die als tip een foto te zien. Bij de start van de vraag staat een filter boven de foto en geleidelijk aan
verdwijnen er vakjes zodat de foto duidelijker te zien is. De vragen zijn op tijd in te vullen. De Deelnemer krijgt nadien een score
op basis van het aantal juiste antwoorden en de tijd waarbinnen de antwoorden gegeven zijn. Deze scores tellen niet mee voor
het bepalen van de winnaar. De Deelnemer klikt na het invullen van de Quiz op ‘resultaten opslaan’ om zich te registreren voor
de Wedstrijd en kans te maken op de Prijs.
De winnaar wordt gekozen op basis van het juiste antwoord op de schiftingsvraag die ingevuld moet worden bij de registratie. Wie
het dichtst aanleunt bij het juiste antwoord op schiftingsvraag is de winnaar. Bij een eventueel ex aequo is diegene die het juiste
antwoord eerst in tijd gegeven heeft de winnaar. De winnaars worden schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gebracht door Sunweb
op dezelfde dag als het afsluiten van de wedstrijd (4 februari 2019). De namen van de winnaars kunnen vermeld worden op de
Facebookpagina’s van Tennis Vlaanderen en Sunweb vanaf 4 februari 2019.
De wedstrijd start op 25 januari 2019 en loopt af op 4 februari 2019 om 12.00 uur.

3. PRIJZEN
Iedereen die deelneemt, maakt na registratie en het invullen van de schiftingsvraag kans op een toegangsticket voor het hele
gezin (max. 5 personen) voor de kwartfinale Fed Cup tussen België en Frankrijk op zaterdag 9 of zondag 10 februari 2019 in de
Country Hall te Luik.
Daarnaast heeft elke Deelnemer bij het opslaan van resultaten vrijblijvend de keuze om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief
van Sunweb. Wie dat doet, maakt kans op een VIP-ticket voor het hele gezin (max. 5 personen) voor de kwartfinale Fed Cup tussen
België en Frankrijk op zaterdag 9 of zondag 10 februari 2019 in de Country Hall te Luik en wordt thuis opgehaald door Sunweb.
Deze OPT-IN is niet verplicht. Wie deelneemt aan de Quiz, zijn gegevens registreert en de schiftingsvraag invult, maakt sowieso
kans op een gewoon toegangsticket voor het gezin (max. 5 personen). Wie zich daarnaast inschrijft op de nieuwsbrief van Sunweb,
maakt daarenboven kans op een VIP-ticket (max. 5 personen) en ontvangt zo elke week hun mooiste aanbod van ski- en
zonvakanties via e-mail. Je kan je hier steeds voor afmelden. Winnaars van dit ticket moeten er rekening met houden dat ze
gefilmd kunnen worden tijdens het innen van de prijs.
De tickets zullen per e-mail aan de winnaars bezorgd worden door Sunweb of Tennis Vlaanderen.
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Algemeen
Behalve in geval van vergissing in hoofde van de Organisator worden de Prijzen die voor om het even welke reden niet worden
afgehaald, worden teruggestuurd of worden geweigerd, niet meer voor de Wedstrijd ter beschikking gesteld, en dit zonder dat de
aansprakelijkheid van de Organisator in het gedrang komt.
De Prijzen mogen niet aan derden worden overgedragen en kunnen noch in speciën worden omgewisseld, noch worden omgeruild
voor andere producten.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Prijzen te vervangen door een andere prijs van gelijke of hogere waarde in
geval van uitputting van de voorraad of in geval van overmacht. Er staat geen enkel verhaal open tegen een dergelijke beslissing
van de Organisator.

4. DE DEELNEMERS
De Wedstrijd staat open voor alle personen die de leeftijd van zestien (16) jaar en meer hebben bereikt op 25 januari 2019, en
die officieel in België woonachtig zijn. De Organisator behoudt zich het recht voor om een ouder of een wettelijk voogd van de
minderjarige Deelnemer te verzoeken zich mede akkoord te verklaren met de voorwaarden van dit Reglement. Indien een
minderjarige Deelnemer zou worden geselecteerd als winnaar van een Prijs, zal de effectieve toekenning van deze Prijs aan de
Deelnemer onderhevig zijn aan voorafgaande aanvaarding door diens ouder of wettelijk voogd van de voorwaarden van dit
Reglement. Alle personen die de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet hebben bereikt op 25 januari 2019 kunnen niet geselecteerd
worden als winnaar van de Hoofdprijs. Indien een Deelnemer tussen zestien (16) en achttien (18) jaar wordt geselecteerd als
winnaar van de Standaardprijs, dan zal de Deelnemer door een ouder of voogd moeten worden begeleid.
Het personeel van de Organisator (Tennis Vlaanderen en Sunweb) en derden die hebben meegewerkt aan het uitwerken en het
opzetten van de Wedstrijd, evenals hun familieleden in rechte lijn en in zijlijn mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.
Deelname is persoonlijk en individueel. De Organisator behoudt zich het recht voor om een Deelnemer of een deelname aan de
Actie te weigeren wanneer wordt vastgesteld dat deelname centraal wordt georganiseerd om zo artificieel de winstkansen van de
leden van een club of enige andere vereniging te verhogen.

5. DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD
Elke Deelnemer dient toegang te hebben tot het internet en te beschikken over een geldig e-mailadres.
Om zich in te schrijven voor deelname aan de Wedstrijd moet de Deelnemer verbinding maken met het internet en toegang hebben
tot de sociale media kanalen en website van Tennis Vlaanderen en/of Sunweb en moet de Deelnemer de vereiste gegevens
bezorgen, waaronder voornaam, achternaam, geboortedatum en een geldig e-mailadres. (zie ook artikel 12. Privacy)
Elke onjuiste of onvolledige deelname, zoals elke opgave van een verkeerde of fictieve naam, identiteit, e-mailadres, dan wel
het
gebruik
van
automatische
processen
voor
de
aanmaak
van
e-mailadressen en/of het versturen van berichten, zal door de Organisator niet in overweging worden genomen en brengt de
nietigheid van de deelname aan de Wedstrijd met zich mee.
Er kan slechts deelgenomen worden via:
-

De website van Sunweb

-

De website van Tennis Vlaanderen

-

De facebookpagina van Tennis Vlaanderen

-

De facebookpagina van Sunweb

Deelname is mogelijk op elk moment binnen de looptijd van de Wedstrijd, zoals bepaald in artikel 2.
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6. INTELLECTUELE EIGENDOM
Al het beeldmateriaal, slogans en teksten die gebruikt worden in de Wedstrijd zijn eigendom van Tennis Vlaanderen en mogen
onder geen beding gebruikt worden door derden.
Alle intellectuele en andere rechten in en/of op de teksten, slogans, beeldmateriaal en/of ander materiaal dat binnen het kader
van de Prijs zou worden opgegeven door de Deelnemer en/of geregistreerd door de Organisator, en waarop één of meerdere
personen te zien en/of te horen is/zijn en/of die materiaal bevatten dat auteursrechtelijk of onder enig ander intellectueel
eigendomsrecht kan beschermd worden, behoren uitsluitend en op exclusieve wijze toe aan de Organisator.
Daartoe draagt elke Deelnemer, voor zoveel als nodig, zijn of haar intellectuele rechten op dit materiaal over aan de Organisator,
in de ruimste mate als toegelaten onder Belgisch recht.
De teksten, slogans, beeldmateriaal en/of ander materiaal, zoals hierboven bepaald, kan op gelijk welk moment en onder gelijk
welke vorm gereproduceerd en publiek worden gemaakt door de Organisator, binnen het kader van een publiciteitscampagne van
de Organisator of op enige andere wijze. Elke Deelnemer aanvaardt dat zijn of haar naam en persoonsgegevens kunnen worden
gebruikt (onder meer doch niet beperkt tot het posten van deze naam op de Facebook fanpagina van Tennis Vlaanderen en/of
Sunweb) binnen het kader van de verdere communicatie omtrent deze Wedstrijd.

7. OPVRAGEN VAN HET REGLEMENT
Met betrekking tot de Wedstrijd zal geen correspondentie, van welke aard ook, worden uitgewisseld, noch per brief, noch
telefonisch, noch via e-mail met uitzondering van: een eventuele schriftelijke aanvraag teneinde dit Reglement te bekomen,
gericht aan de Organisator, met vermelding van de referentie “Tennis Vlaanderen – Family Proof Quiz by Sunweb”, en met
toevoeging van een voldoende gefrankeerde en aan de toezender zelf gerichte omslag; en de eventuele correspondentie zoals
voorzien in dit Reglement.
Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt elke Deelnemer, zonder enig voorbehoud, de voorwaarden van dit Reglement,
evenals alle beslissingen van de Organisator teneinde het goede verloop van de Wedstrijd te garanderen.

8. DEELNAMEKOSTEN
Eventuele deelnamekosten zijn geheel ten laste van de Deelnemer. De Deelnemer kan in geen geval de eventuele kosten voor zijn
deelname aan de Wedstrijd terugvorderen van de Organisator.

9. OVERMACHT
De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld indien zij ertoe gebracht wordt de
Wedstrijd, door overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil om, op te schorten, te annuleren, te verlengen, uit te stellen om er
de voorwaarden van te wijzigen of om de gewonnen Prijzen te vervangen door een prijs van een gelijke of hogere waarde en aard,
of in geval van laattijdige uitreiking van de Prijzen.

10.

BEDROG OF MANIPULATIE

De Organisator kan de Wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren, dan wel een Deelnemer de deelname aan de Wedstrijd of één
van de Prijzen weigeren indien blijkt dat er zich fraude, manipulatie of enige andere onregelmatigheid heeft voorgedaan, van
welke aard ook, zoals computerfraude, het gebruik van fictieve e-mailadressen en/of het centraal organiseren van deelname in
strijd met artikel 4, in het kader van de deelname aan de Wedstrijd en/of in het kader van het bepalen van de winnaars.
De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om in dergelijk geval de Prijzen niet toe te kennen aan de personen die in
strijd met dit Reglement hebben gehandeld en/of deze personen te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.
De Organisator wijst elke aansprakelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld ten opzichte van de Deelnemers voor (de
gevolgen van) de desgevallend begane onregelmatigheden.

Wedstrijdreglement Family Proof Quiz by Sunweb

3/4

11.

AANSPRAKELIJKHEID

Behalve in geval van opzet, kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld in geval van ongeval of in geval van enige andere
schade, van welke aard ook, die de Deelnemer zou oplopen ten gevolge van (de deelname aan) de Wedstrijd, of ten gevolge van
de toekenning van, de ontvangst van of het gebruik van de Prijzen.
De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies en/of laattijdige
levering van de Prijzen, die al dan niet te wijten zouden zijn aan de post. In geval van verlies nadat de Organisator de Prijs uit
handen heeft gegeven aan de post voor levering, wordt de Prijs geacht te zijn geleverd en zal geen enkele andere Prijs aan de
winnaar worden geleverd.
De deelname aan de Wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van het
internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over
te dragen. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens niet zijn
beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die circuleren op
het internet.
De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en/of gebreken
die zich zouden voordoen op het internet, op de sociale mediakanalen van Tennis Vlaanderen en Sunweb of op de website van
Tennis Vlaanderen en Sunweb, zoals onder meer wegens kwaad opzet van buiten af, die de goede voortgang van de Wedstrijd in
het gedrang zouden kunnen brengen.

12.

PERSOONSGEGEVENS / PRIVACY

De persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt door Socios Sports B.V. met maatschappelijke zetel gevestigd te
Vliegtuigstraat 28, 1059 CL Amsterdam, Nederland.
De persoonsgegevens van de Deelnemer worden gebruikt om de goede werking van de Wedstrijd te waarborgen.
Elke Deelnemer aanvaardt dat zijn of haar naam en persoonsgegevens kunnen worden gebruikt (onder meer doch niet beperkt tot
het posten van deze naam op de Facebook fanpagina van Tennis Vlaanderen en/of Sunweb) binnen het kader van de verdere
communicatie omtrent deze Wedstrijd.
De Deelnemer gaat er ook met akkoord dat hij/zij met zijn/haar gezin gefilmd kan worden tijdens het innen van de Prijs en dat
deze beelden nadien op de sociale mediapagina’s van Tennis Vlaanderen en Sunweb gedeeld kunnen worden.
Elke Deelnemer heeft kennis genomen van de Privacy Policy van de Organisator:
-

Tennis Vlaanderen: https://www.tennisvlaanderen.be/privacy-policy
Sunweb: https://www.sunweb.be/nl/privacy

13.

ANDERE BEPALINGEN

De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd en/of het verloop daarvan en/of dit Reglement te wijzigen indien
omstandigheden buiten haar wil om dit vereisen. Elk geval dat niet uitdrukkelijk is voorzien in dit Reglement zal door de
Organisator zelf worden beslecht. Er is geen verhaal mogelijk tegen een dergelijke beslissing van de Organisator, die als definitief
en onherroepelijk moet worden aangenomen.
Toepasselijk recht en betwistingen
De Wedstrijd, dit Reglement en alle niet-contractuele verbintenissen die uit of met betrekking tot de Wedstrijd en/of dit
Reglement ontstaan, worden beheerst door het Belgisch recht.
In geval van geschil met betrekking tot de Actie of dit Reglement, met inbegrip van geschillen betreffende niet-contractuele
verbintenissen die uit of met betrekking tot de Actie en/of dit Reglement ontstaan, zijn uitsluitend de Brusselse rechtbanken
bevoegd.
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