WEDSTRIJDREGLEMENT WEDSTRIJD
MOOIMAKERS ‘EEN GRATIS
RUITENWASSER VOOR 1 JAAR’.
LEES DIT WEDSTRIJDREGLEMENT ZORGVULDIG. HET BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR DEELNAME AAN DEZE WEDSTRIJD
VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE TOEPASSING VAN DEZE WEDSTRIJDVOORWAARDEN.

1. Algemeen
Mooimakers met maatschappelijke zetel te Stationsstraat
110, 2800 Mechelen, met KBO-nummer 0842.399.963 (hierna
“Mooimakers”) organiseert een online wedstrijd zonder
aankoopverplichting getiteld “win een gratis ruitenwasser
voor een jaar” (hierna “Wedstrijd”) die zich afspeelt via de
website van Mooimakers (mooimakers.be) vanaf 5 juni 2017
tot en met 1 september 2017.
Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd.
De wedstrijd speelt zich af op het grondgebied van het
Vlaams Gewest.

2. Omschrijving wedstrijdverloop
Gedurende de wedstrijdperiode worden er oproepen
gedaan om campagnemateriaal op te hangen aan je
huis,gevel, brievenbus of voordeur. Deze materialen zijn
gratis beschikbaar op de website en worden verdeeld via
verschillende (niet alle) lokale gemeenten en eenmalig via
Dag Allemaal.
Om deel te nemen aan de wedstrijd, moet de bezoeker, die
aan de voorwaarden vermeld in punt 5 van dit reglement
voldoen,
1/ een campagnemateriaal ophangen aan z’n huis/gevel,
het moet zichtbaar zijn vanop de straat;
2/ een foto trekken van het materiaal aan diens gevel;
3/ het wedstrijdformulier op mooimakers.be vervolledigen,
inclusief uploaden foto;
4/ een schiftingsvraag beantwoorden.
Een deelnemer kan ook deelnemen met ‘de straat’.
Hiervoor moet hij minstens 5 buren uit dezelfde straat ook
opgeven in het wedstrijdformulier. Deze buren moeten ook
campagnemateriaal ophangen aan hun gevel.
Voor 30 september kiest de jury van Mooimakers de
winnaars volgens de criteria beschreven in punt 4 van
dit reglement. Deze worden via een persoonlijk bericht
via email gecontacteerd door Mooimakers. De winnaars
worden in de loop van oktober publiek bekend gemaakt
op mooimakers.be

Er zijn 2 individuele winnaars per provincie (dus 10 in
totaal) en er zijn 2 stratenwinnaars in Vlaanderen. Een
stratenwinnaar telt minstens 5 en max. 10 huizen de prijs
kunnen ontvangen.

3. De Prijs
De winnaars die worden uitgekozen hebben recht op
volgende prijs:
Individuele prijs: bonnen met een totaalwaarde van €250
bij GOM, ruitenwasserbedrijf, met zetel op Noorderplaats 7
bus 1, BE-2000 Antwerpen, België. Deze bonnen zijn uniek
en worden uitgereikt door Mooimakers. Ze zijn geldig tot
31 december 2018.
Straatprijs: de inschrijver van de winnende straten wordt
gevraagd de minstens 5 en maximaal 10 huizen (inclusief
hemzelf) op te geven. Deze krijgen elk bonnen met een
totaalwaarde van €250 bij GOM, ruitenwasserbedrijf,
met zetel op Noorderplaats 7 bus 1, BE-2000 Antwerpen,
België. Deze bonnen zijn uniek en worden uitgereikt door
Mooimakers. Ze zijn geldig tot 31 december 2018.
Mooimakers kan op elk ogenblik om productionele of
inhoudelijke redenen de prijs wijzigen. De prijzen die in de
plaats komen van de hierboven beschreven prijzen zullen
in elk geval van een minstens gelijke waarde zijn.
Mooimakers is niet aansprakelijk voor de verdere
afspraken, diensten of vergoeding van GOM. Deze verlopen
tussen de winnaar en GOM.
Er wordt via een persoonlijk bericht via mail contact
opgenomen met de winnaars en de prijs wordt opgestuurd
via een aangetekend postpakket.
De winnaar die niet reageert binnen een maand nadat
het eerste contact met hem/haar is opgenomen door
Mooimakers, verliest het recht op de prijs.
De prijs zal op geen enkele manier in geld kunnen
omgezet worden of worden geruild. De prijs is evenmin
overdraagbaar op een andere persoon en moet aanvaard
zoals deze worden toegekend.

4. De jury
De winnaars worden gekozen door een jury die wordt
samengesteld door Mooimakers. De jury zal winnaars
aanduiden op basis van de onderstaande criteria:
»» Zichtbaar campagnemateriaal op de foto
»» Creativiteit die wordt getoond in de foto
van de deelnemer.
»» Technische kwaliteit van de foto.
»» Bijzondere locatie van de foto.
Het oordeel van de jury is bindend en kan niet
aangevochten worden door enige deelnemer of andere
persoon.

5. Voorwaarden deelname
Deelname aan deze wedstrijd staat vrij aan elke
fysieke persoon met woonplaats in het Vlaams Gewest
die in eigen naam meespeelt, met uitzondering van
personeelsleden van Mooimakers en verbonden
ondernemingen die betrokken zijn bij het organiseren van
de wedstrijd en familieleden in de eerste graad van de
hierboven vermelde personen. Elke deelnemer verbindt
zich ertoe de gegevens naar waarheid door te geven.

ongepaste deelnames te verwijderen, zonder hiervoor
enige verantwoording af te moeten leggen. Mooimakers
kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
De deelnemer geeft Mooimakers -door onvoorwaardelijke
aanvaarding van dit wedstrijdreglement- de toestemming
om zijn/haar naam en/of afbeelding en/of inzending te
gebruiken voor gebruik in communicaties van Mooimakers
tot vijf jaar na afloop van de wedstrijd. De deelnemers
hebben geen recht op enige vergoeding voor het gebruik
van Indevuilbak volgens deze bepaling.
Mooimakers behoudt alle rechten van deze beelden. Deze
beelden kunnen door Mooimakers worden aangewend
en ingezet voor communicaties omtrent de wedstrijd of
andere communicaties van Indevuilbak via Facebook of
andere (sociale) mediakanalen.

6. Intellectuele eigendomsrechten:
Elke deelnemer garandeert dat de inzending op generlei
wijze inbreuk maakt op enig recht van derden, waaronder
begrepen aan derden toebehorende intellectuele eigendomsrechten. Deelnemers zullen Indevuilbak hiervoor zowel
in als buiten rechte vrijwaren en volledig schadeloos stellen.

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de wedstrijd
als zij uitdrukkelijk toestemming hebben van een ouder of
voogd. Als een minderjarige deelneemt gaat Mooimakers
ervan uit dat hij/zij deze toestemming heeft gekregen.

7. Communicatie

In geval van fraude vervalt elke deelname en zal het recht
op een prijs worden ontnomen.

8. Aansprakelijkheid

Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren
en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen
die al dan niet in georganiseerd verband deelnemen, of
in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging,
of op enige andere wijze samenwerken met het oog op
verhoging van winstkansen.
Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de
deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van dit
wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die Mooimakers
in dit verband neemt. De deelnemer wordt geacht de
inhoud van dit wedstrijdreglement gelezen te hebben, te
begrijpen en zonder enige beperking te aanvaarden.
Mooimakers behoudt zich te allen tijde het recht voor
om de deelnemer die vals speelt, misbruik en of bedrog
pleegt of misleidt of waarvan het vermoeden bestaat
dat hij/zij zich schuldig maakt aan één van hiervoor
vermelde handelingen of die op enige (andere) wijze (één
van de bepalingen van) dit reglement of enige wettelijke
toepasselijke bepaling schendt, van deelname uit te sluiten
en derhalve ook van de mogelijkheid tot het winnen van
een prijs. Mooimakers behoudt zich het recht voor om

Winnaars zullen via een persoonlijk bericht via email
verwittigd worden in verband met hun prijs.

Mooimakers is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen
bezorgen van de prijs wanneer de deelnemer onvoldoende,
onvolledige of foute contactgegevens opgaf.
Mooimakers is niet verantwoordelijk voor eventuele
gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het
bezorgen van een prijs (zoals daar onder meer zijn
vertraging, beschadiging, staking of verlies).
Mooimakers is niet aansprakelijk voor de verdere
afspraken, diensten of vergoeding van GOM. Deze verlopen
tussen de winnaar en GOM.
Mooimakers behoudt zich te allen tijde het recht voor om
de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in
te korten of te beëindigen zonder hiervoor redenen dienen
aan te tonen en zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te
dragen. Aanpassingen zullen kenbaar worden gemaakt via
de website.
Indien Mooimakers de wedstrijd voortijdig zou moeten
beëindigen als gevolg van ongepast gedrag van een
deelnemer, behoudt Indevuilbak zich het recht voor om
een schadevergoeding te eisen van deze deelnemer.

Mooimakers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere
problemen met deze wedstrijd, noch kan Indevuilbak
aansprakelijk gesteld worden voor een technisch
probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden
deelgenomen of voor technische problemen die het goede
verloop van de Wedstrijd kunnen verhinderen. Het is de
verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat
de technische middelen waarmee hij/zij deelneemt aan de
wedstrijd goed functioneren.
Mooimakers kan evenmin aansprakelijk zijn voor enige
directe of indirect schade en/of letsel in welke vorm dan
ook die voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd of
uit de toekenning of het gebruik van de prijs.

9. Toezicht op de wedstrijd en beslissingen
Mooimakers houdt toezicht op 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 Mooimakers
het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten
van de wedstrijd.
Het wedstrijdreglement kan op elk moment worden
geraadpleegd via de volgende link: http://mooimakers.
be/sites/default/files/public_files/wedstrijdreglementruitenwasser.pdf
Mooimakers behoudt zich in die gevallen ook het
recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen
van een eventueel reeds overhandigde prijs en een
schadevergoeding te eisen voor de door Indevuilbak
geleden schade (inclusief imago-schade).
De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk.
Hij kan niet worden aangevochten.

10. Persoonsgegevens
Mooimakers verwerkt persoonsgegevens overgemaakt
in het kader van de Wedstrijd in overeenstemming met
de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking
van persoonsgegevens en de wet van 13 juni 2005
betreffende elektronische communicatie.
De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt
in overeenstemming met het Reglement, om het goede
verloop van de Wedstrijd te verzekeren en in het bijzonder
om contact op te nemen met de deelnemers.
De deelnemers hebben een recht op toegang tot en
wijziging van hun gegevens. Daartoe is het voldoende voor
de deelnemer om een brief naar het volgende adres sturen:
Mooimakers, Stationstraat 110, 2800 Mechelen of naar het
volgende e-mailadres: inof@mooimakers.be, vergezeld van
een kopie van zijn of haar identiteitskaart.

Mooimakers zal alle maatregelen nemen die
redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om
de gegevens geheim te houden. Bij het ingeven van zijn
wedstrijdformulier, erkent de Deelnemer evenwel dat
de verzending van zulke gegevens via het internet nooit
zonder risico is.

11. Toepasselijk recht en geschillen
Elke klacht in verband met de wedstrijd moet schriftelijk
verstuurd worden binnen de zeven (7) werkdagen volgend
op het einde van de wedstrijd, naar de maatschappelijke
zetel van Mooimakers. In geen enkel geval zullen de
klachten verbaal of telefonisch behandeld worden.
Klachten ingediend buiten deze termijn, die niet schriftelijk
opgesteld zijn, of waarvan de auteur niet kan worden
geïdentificeerd op naam, zullen niet behandeld worden.
Deelnemers verplichten zich ertoe in geval een geschil
over de toepassing of de interpretatie van het Reglement,
om eerst een minnelijke schikking met Mooimakers na te
streven alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.
Indien enige bepaling van de voorwaarden van het
Reglement nietig of ongeldig moet worden geacht,
behouden de andere bepalingen van het Reglement hun
volledige rechtskracht.
Het Reglement en het verloop van de Wedstrijd zelf
is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval
van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het
arrondissement Antwerpen bevoegd.

