
Wedstrijdreglement Maasmechelen Village “Win een sweet table of stapeltaart voor 
jouw communie- of lentefeest”. 
 
Datum: 15 maart 2017  
 
Artikel 1 – Wedstrijd en Organisatie 
De wedstrijd “Win een sweet table of stapeltaart voor jouw communie- of lentefeest ” 
(hierna de “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door VR Maasmechelen Tourist Outlets Comm. 
VA, met maatschappelijke zetel te 3630 Maasmechelen, Zetellaan 100 en met KBO-nummer 
0465.707.490 (hierna de “Organisator”). De Wedstrijd wordt op geen enkele manier 
gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook en Facebook is niet geassocieerd met 
de Wedstrijd.  
 
De deelname aan de Wedstrijd vereist de voorafgaande kennisname en onvoorwaardelijke 
aanvaarding van dit wedstrijdreglement en impliceert de aanvaarding van alle beslissingen 
m.b.t. de Wedstrijd. De deelnemers bevestigen eveneens de kennisname en aanvaarding van 
de algemene voorwaarden, het privacybeleid en het cookiebeleid van de Organisator, die 
beschikbaar zijn op de volgende webpagina’s 
[https://www.maasmechelenvillage.com/nl/footer/juridisch/algemene-voorwaarden/, 
https://www.maasmechelenvillage.com/nl/footer/juridisch/privacyverklaring/ en 
https://www.maasmechelenvillage.com/nl/footer/juridisch/cookiebeleid/] en die aanvullend van 
toepassing zijn.  
 
De Wedstrijd begint op maandag 20 maart 2017 om 11.00 uur en wordt afgesloten op 
donderdag 20 april 2017 om 23.59 uur. 
 
Artikel 2 – Deelnemers  
Alle fysieke personen kunnen deelnemen aan de Wedstrijd op voorwaarde dat i) hij/zij 
meerderjarig zijn op de startdatum van de Wedstrijd overeenkomstig artikel 1 en ii) hij/zij als 
privépersoon optreden. Zijn uitgesloten van deelname: i) werknemers van de Organisator; ii) 
andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd; iii) de familieleden in 
de eerste en de tweede graad van de personen onder i) en ii); iv) personen die wettelijk 
uitgesloten zijn.  
 
Artikel 3 – Wedstrijd en Deelname 
De Wedstrijd bestaat in een fotowedstrijd waarbij de deelnemers foto’s inzenden. De 
Wedstrijd wordt gepromoot via Facebook aan de hand van het volgende URL-adres: 
https://www.facebook.com/MaasmechelenVillage/?fref=ts. Vanaf de startdatum van de 
Wedstrijd overeenkomstig artikel 1 kunnen deelnemers deelnemen door hun foto te uploaden 
op de Facebookpagina [https://www.facebook.com/MaasmechelenVillage/?fref=ts]. 
Deelnames en inzendingen via andere manieren en middelen zijn ongeldig. Behalve 
eventuele kosten voor de internetaansluiting en/of andere communicatiekosten is deelname 
aan de Wedstrijd gratis en is er geen aankoopverplichting.   
 
De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelnemer te vragen om een 
deelnemingsformulier in te vullen. In dat geval, neemt de Organisator enkel de volledig 
ingevulde deelnemingsformulieren in aanmerking die ontvangen worden voor de einddatum 
van de Wedstrijd overeenkomstig artikel 1. De Organisator behoudt zich het recht voor 
personen te weigeren tot deelname aan de Wedstrijd. 
 
De deelnemer verbindt zich ertoe zich te onthouden van negatieve communicatie m.b.t. de 
Wedstrijd en/of de Organisator. 
 
Artikel 4 – Geldige deelname 
Elke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan de Wedstrijd. Elke deelname aan de hand 
van een ongeldig Facebook en/of Instagram account wordt nietig verklaard en uitgesloten van 
de Wedstrijd. 
Slechts één gezinslid of één van de personen wonend op eenzelfde postadres kan een prijs 
winnen, waarbij de datum van de deelname als criterium geldt. 
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Artikel 5 – Prijzen  
In totaal kunnen er 2 prijzen gewonnen worden: 

- Eerste prijs: Sweet Table voor 25 personen, inclusief 1 stapeltaart voor 25 personen, 
50 mini cupcakes, 25 cakepops, 25 macarons (ter waarde van € 300, excl. btw);  

- Tweede prijs: Stapeltaart voor 25 personen (ter waarde van € 100, excl. btw); 
 
Voormelde prijzen worden door een jury toegekend aan de winnaar, zijnde de deelnemer die 
de leukste foto van zijn/haar zoon of dochter (maximum 8 jaar oud) in een feestelijke outfit 
heeft gedeeld via Facebook en/of Instagram met de hashtag 
#MaasmechelenVillageviertmetjemee en vervolgens op de wedstrijdpagina op 
https://www.maasmechelenvillage.com/nl/campagne/communie/winactie-communie/ is 
verschenen. Een jury, aangesteld door de Organisator, kiest de winnende foto’s op basis van 
de volgende criteria: leukste foto.  
 
De gedeelde foto’s moeten in lijn zijn met de algemene voorwaarden van Facebook en/of 
Instagram. De inhoud die de deelnemer deelt mag niet aanzetten tot haat, mag niet 
beledigend, racistisch, illegaal, schadelijk, misleidend, bedreigend of pornografisch zijn, mag 
niet aanzetten tot geweld of mag geen naaktheid, obsceniteit of grafische/zinloos geweld 
bevatten. In het algemeen dient de inzending van de deelnemer de toepasselijke wetgeving 
te respecteren.  

 
De winnaars worden voor 27 april 2017 per e-mail op de hoogte gebracht en dienen 
vervolgens contact op te nemen met de marketingafdeling van Maasmechelen ViIllage (via 
nnijs@valueretail.com).  
De winnaar dient zijn prijs op te halen in het Tourist information Centre (gelegen te Zetellaan 
100, 3630 Maadmechelen) voor 7 mei 2017 en zelf contact op te nemen met ’t 
SUIKERHUYS, Hospitaalstraat 1, 3900 Overpelt” dat zal instaan voor de aflevering van de 
prijs.  
 
Artikel 6 – Fraude  
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke en onherroepelijke uitsluiting van de 
deelnemer. Identificatie moet overeenstemmen met de gebruikte naam waarmee de foto werd 
gedeeld. Indien dit niet zo is, wordt dit bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 
 
Artikel 7 – Prijzen  
De gewonnen prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij kunnen op geen enkele 
manier worden omgewisseld, ook niet tegen hun waarde in geld. Zij zijn ondeelbaar en de 
deelnemer dient deze te aanvaarden zoals deze worden toegekend. De Organisator behoudt 
zich het recht voor om te allen tijde een prijs te wijzigen, om productionele of inhoudelijke 
redenen en/of in geval van overmacht. 
 
Artikel 8 – Gebruik van de prijs 
De winnaar is zelf volledig aansprakelijk voor het gebruik van zijn prijs. Deze ontheft de 
Organisator van elke aansprakelijkheid, onder meer wat betreft de prijs, de verzending ervan, 
het gebruik ervan en eventuele ongevallen en/of schade die ermee verband houdt. Eventuele 
bijkomende lasten vallen ten laste van de winnaar. 
 
Artikel 9 – Naleving  
Indien de winnaar niet aan de criteria van dit wedstrijdreglement voldoet, zal de prijs niet 
worden toegekend en blijft deze de eigendom van de Organisator. 
 
De Organisator ziet toe op het correcte verloop van de Wedstrijd, zonder verplicht te zijn 
hiertoe een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. De Organisator behoudt zich het recht voor 
om na te gaan of het wedstrijdreglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer 
die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Uitslagen en beslissingen van de Organisator en/of 
de wedstrijdjury zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet aangevochten worden, om 
geen enkele reden. De Organisator beschikt over de definitieve bevoegdheid in alle gevallen 
van betwisting en alle beslissingen m.b.t. de organisatie zijn bijgevolg zonder verhaal. 
 
 



Artikel 10 – Publicatie  
De Organisator behoudt zich het recht voor om de naam van de winnaars, de inzending en 
en/of de prijs te reproduceren en te publiceren, op alle mogelijke wijzen, zowel offline als 
online (vb. op www.MaasmechelenVillage.com en de sociale media pagina’s i.v.m. 
Maasmechelen Village (Twitter, Facebook en Instagram), zonder dat hieruit voor de winnaars 
andere rechten voortvloeien dan de overhandiging van zijn/haar prijs. De winnaar verzaakt 
daarbij ook aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. 
 
Door de deelname en de inzending van fotomateriaal kent de deelnemer onherroepelijk aan 
de Organisator het exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare recht toe de ingezonden 
materialen te gebruiken, zonder beperking in de tijd, qua territorium noch qua exploitatievorm 
(incl. alle vormen van reproductie, distributie en mededeling aan het publiek) en zonder 
vergoeding. Dit gebruiksrecht omvat onder meer (zonder beperkt te zijn tot de volgende 
voorbeelden) i) publicaties via de website, de (online) media van de Organisator en eventuele 
(commerciële) partners; ii) aanpassing en verwerking in andere materialen; iii) reproductie en 
distributie door of toegestaan door de Organisator; en iv) de mededeling aan het publiek; 
telkens ongeacht de drager, de gebruikte technische middelen en/of het nagestreefde doel. 
De deelnemer garandeert dat hij beschikt over alle rechten om voormeld gebruiksrecht toe te 
staan (o.a. intellectuele rechten, persoonlijkheidsrechten, de toestemming van de afgebeelde 
personen om hun afbeelding te (laten) maken, te (laten) gebruiken en het gebruiksrecht over 
te dragen aan de Organisator). De deelnemer vrijwaart en houdt de Organisator schadeloos 
in geval van aanspraken van derden en/of de gefotografeerde personen in dit verband. De 
Organisator is niet verplicht om de ingezonden materialen te gebruiken en mag ze te allen 
tijde verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving aan de deelnemer.  
 
Artikel 11 – Identiteit  
Met het oog op de overhandiging van een prijs dient een winnaar zijn/haar identiteit aan te 
tonen. De deelnemers verlenen de toestemming om hun identiteit en adresgegevens te 
(laten) controleren en te (laten) nagaan of deze overeenstemmen met die op hun 
identiteitskaart en/of op het deelnemingsformulier. Indien deze gegevens niet 
overeenstemmen, vervalt het recht op een prijs. 
 
Artikel 12 – Aansprakelijkheid  
Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de 
beperkingen van het Internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op 
onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en 
overdracht via het Internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen 
eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen en/of andere 
aantastingen op het netwerk. 
 
De Organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: 

 Transmissies via het Internet; 

 Slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software; 

 De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken; 

 Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook. 
 
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van 
deelnemers of het beëindigen van de Wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor 
elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de 
website van de Organisator. 
 
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn/haar eigen gegevens en/of de 
softwareprogramma’s op zijn/haar informatica-uitrusting en/of zijn/haar site, te beveiligen 
tegen om het even welke aantasting. 
 
De verbinding met de website van de Organisator en de deelname aan de wedstrijd vallen 
onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. De Organisator kan evenmin 
aansprakelijk worden gesteld als onderhavige Wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of 
geannuleerd worden wegens overmacht of om andere redenen buiten zijn wil. 
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De Organisator is enkel verantwoordelijk voor zijn eigen opzettelijk handelen en/of zware fout. 
Indien de Organisator een wedstrijd organiseert in samenwerking met een of meerdere derde 
partijen, gelden dezelfde bepalingen in hoofde van deze derde partijen als in hoofde van de 
Organisator. 
 
Tijdens de Wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, 
gepubliceerd worden tijdens de Wedstrijd, na kennisgeving door de Organisator. Ze zullen 
worden beschouwd als bijlagen aan dit wedstrijdreglement. 
 
Ieder probleem met betrekking tot de interpretatie van dit wedstrijdreglement, evenals iedere 
situatie die niet geregeld zou zijn door onderhavig reglement, zal beslecht worden door een 
jury samengesteld door de Organisator. Op geen enkele schriftelijke, telefonische of 
mondelinge vraag met betrekking tot de interpretatie of toepassing van onderhavig reglement, 
de modaliteiten van de Wedstrijd of met betrekking tot de lijst van deelnemers of winnaars zal 
geantwoord worden.  
 
Artikel 13 – Wijzigingen en aansprakelijkheid  
De Organisator behoudt zich het recht om de Wedstrijd in extreme omstandigheden te 
wijzigen, te verlengen of ze zelfs volledig te annuleren omwille van gebeurtenissen die totaal 
buiten zijn wil liggen. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor 
redenen buiten zijn wil om, de Wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd 
worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement is voorzien, zal door de Organisator 
zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk. 
 
 
Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
 
Dit wedstrijdreglement wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden 
overeenkomstig het Belgisch recht. 
 
Elke betwisting met betrekking tot de Wedstrijd en dit wedstrijdreglement wordt beslecht door 
de hoven en rechtbanken van het arrondissement Brussel. 
 
Artikel 15 – Privacy  
Behoudens tegenbericht van de deelnemer, worden de gegevens die de deelnemer in het 
deelnemingsformulier invult, opgeslagen in de databank van de Organisator. De Organisator 
behoudt zich het recht voor om de gegevens van de deelnemer te gebruiken voor 
informatieve, promotionele doeleinden met betrekking tot producten, diensten en initiatieven 
van de Organisator en/of (commerciële) partners. Door deel te nemen aan de Wedstrijd stemt 
de deelnemer, behoudens tegenbericht, ermee in dat de Organisator zijn/haar gegevens 
verzamelt en gebruikt voor voormelde doeleinden (vb. via e-mail, sms, e.a.).  
 
Bij ieder bezoek aan https://www.facebook.com/MaasmechelenVillage/?fref=ts. worden data 
verzameld door Facebook, zoals het tijdstip van het bezoek, de bezochte websites, de duur 
van het bezoek, locatie en de vorige webpagina die de bezoeker bezocht. Informatie 
verzameld binnen de Europese Economische Ruimte (“E.E.R.”) mag, bijvoorbeeld, 
overgedragen worden buiten de EER overeenkomstig de algemene voorwaarden van 
Facebook. Technisch gezien heeft de Organisator geen toegang tot deze data noch heeft de 
Organisator enige zeggenschap hieromtrent zodat hij hiervoor niet verantwoordelijk kan zijn. 
Voor meer informatie m.b.t. het gebruik van data door Facebook dient Facebook zelf te 
worden gecontacteerd.  
 
De Organisator past de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens toe overeenkomstig de Wet van 8 
december 1992. Voor meer informatie omtrent het privacybeleid van de Organisator, zie 
https://www.maasmechelenvillage.com/nl/footer/juridisch/privacyverklaring/ en 
https://www.maasmechelenvillage.com/nl/footer/juridisch/cookiebeleid/.  
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Elke deelnemer heeft het recht om voor de toekomst de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering 
ervan te verzoeken. Indien de deelnemer gebruik wilt maken van deze rechten kan hij/zij 
contact opnemen met de Organisator: 

 via email: legalbelgium@Valueretail.com; 

 via fax: +32(0)89/77 40 20; 

 via post: Maasmechelen Village, Zetellaan 100, 3630 Maasmechelen. 
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