Wedstrijdreglement Win een 8-daagse CptnZeppos rondreis
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Boek.be VZW, met maatschappelijke zetel te Te Boelaerlei,
37, 2140 Borgerhout.
2. De wedstrijd loopt van 28 oktober 2019, 18:00 uur tot en met 11 november 2019, 18:00 uur.
3. 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. De Organisator kan daarvoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
4. Het wedstrijdmechanisme bestaat uit het beantwoorden van 1 wedstrijdvraag en de schiftingsvraag
op het wedstrijdformulier te verkrijgen in inkomhal 2 aan de wedstijdwand. Hier bevindt zich tevens
ook de urne waar de formulieren in gediend kunnen worden.
•

Wedstrijdvraag: Hoeveel CptnZeppos reizen vertrekken er vanuit de Haven van Antwerpen?

•

Schiftingsvraag: Hoeveel Boekenbeursbezoekers namen deel aan de CptnZeppos wedstrijd?

5. Door deel te nemen aan deze wedstrijd maak je kans op 1 van 2 op rondreizen voor telkens 2
personen vanuit de Antwerpse Haven naar Finland per vrachtschip. Aan boord verblijf je in een knusse
kajuit voor twee personen met drie maaltijden per dag. Deze reis wordt alleen aangeboden als heenen terugreis. Prijs zal op naam zijn, de afreisperiode is afhankelijk van beschikbaarheid. Hiervoor dien
je contact op te nemen met Joris Van Bree, zaakvoerder CptnZeppos. Alle informatie over de
reisroute, accommodatie en reisvoorwaarden vind je hier terug: https://cptnzeppos.com/korte-

reis/antwerpen-finland/
Er worden in totaal 2 reizen weggegeven. Op 19 november 2019, na het verwerken van de
wedstrijdformulieren, worden de winnaars bepaald op basis van
•

Het juiste antwoord op de te beantwoorden vraag

•

en het antwoord op de schiftingsvraag

In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar onder hen
bepaald door uitloting.
De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail en/of telefoon op 19 november
2019.
6. Er wordt slechts 1 prijs uitgereikt per (prive) postadres.
7. Iedereen mag meedoen aan de wedstrijd behalve personeelsleden van Boek.be.
8. Meermaals deelnemen met hetzelfde e-mailadres aan de wedstrijd is niet toegestaan. Er wordt
maximaal één prijs toegekend per e-mailadres. Bij meerdere deelnames weerhoudt de Organisator
enkel de eerste verwerkte deelname.
9. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de
uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op
eerste verzoek van de Organisator, voor te leggen.

10. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén
correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle beslissingen vanwege
de Organisator zijn onherroepelijk
11. De prijs is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar.
12. Door deelname aan deze wedstrijd verklaar je je akkoord met dit reglement.
Persoonsgegevens
13. Met toepassing van de ‘wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 ten opzichte van de verwerking van de
persoonsgegevens’, wordt meegedeeld dat de persoonsgegevens die door deelname aan de wedstrijd
worden verkregen, alleen worden opgeslagen met het akkoord van de deelnemer.
14. De contactgegevens die de deelnemers aan de Organisator meedelen zullen uitsluitend gebruikt
worden om hen te contacteren in geval zij de prijs gewonnen hebben en zullen niet langer dan
noodzakelijk bewaard worden. Iedere deelnemers kan zijn/haar gegevens kosteloos inzien of
verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan de Organisator op bovenvermeld
adres met een kopie van zijn/haar identiteitskaart bijgevoegd.
Daarnaast worden een opt-in mogelijkheid voorzien om door de Organisator en door de Organisator
zorgvuldig geselecteerde partners per e-mail op de hoogte gehouden te worden van diens
activiteiten.
Algemene bepalingen
15. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, te beperken of in te trekken indien organisatorische, programmatorische of technische
omstandigheden dit vereisen.
16. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit
geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement. De Organisator zal de
bepaling vervangen door een geldige bepaling die wettelijk zoveel mogelijk overeenstemt met de
strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.
17. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident zou verstoord worden, bv. indien
de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te
neutraliseren. De Organisator kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat zou
voortvloeien uit deze technische incidenten.
18. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht
voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en of andere wedstrijd(en) die
zij organiseert, uit te sluiten.
19. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website www.boekenbeurs.com en kan daar
desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als
punt van reglement, tenzij duidelijk anders bepaald. Alle beslissingen van de Organisator in het kader
van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.
20. Eventuele klachten omtrent deze wedstrijd kunnen worden gemeld op bovenvermeld adres,
waarna de Organisator contact zal opnemen met de deelnemers. Over andere aspecten van deze
wedstrijd, het reglement, de organisatie en/of de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
21. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd
en/of dit reglement moet eerst voorgelegd worden aan de Organisator. Indien onderling overleg niet
leidt tot een oplossing zal de beslissing exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

