Wedstrijdreglement – WINACTIE De snelste ronde
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door STESSENS NV (hierna “Stessens” met maatschappelijke
zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221 en met ondernemingsnummer 0431.236.858.
2. Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf 13 juni 2022 om 12u00 tot en met 4 augustus 2022 om
23u59.
3. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen en die minstens
achttien (18) jaar oud zijn, met uitzondering van de personeelsleden van Stessens, de ondernemingen
(incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle
gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
4. Om deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers voldoen aan de volgende
voorwaarden:
- voldoen aan de voorwaarden opgenomen in dit wedstrijdreglement;
- het meedoen aan een korte quiz en deze vragen juist beantwoorden;
5. Er zullen twee (2) winnaars worden geselecteerd uit de deelnemers die alle vragen van de quiz juist
hebben beantwoord.
6. De winnaars zullen ten laatste op 5 augustus 2022 bekend worden gemaakt en zullen worden
gekozen uit de personen die voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel 4 van dit reglement.
De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaars, die daarvoor kunnen worden
verzocht om hun identiteit aan te tonen.
7. Er zijn twee prijzen te winnen. De twee winnaars winnen ofwel een wieleroutfit ofwel een
wielertruitje met drinkbus van Thibau Nys.
8. De winnaars zullen onmiddellijk na de bekendmaking van de winnaars via e-mail of telefonisch
worden verwittigd. Om de prijs te kunnen ontvangen, moeten de winnaars het bericht of de oproep
van Stessens beantwoorden.
9. De prijs moet aanvaard worden zoals hij is en kan niet worden gewijzigd. Inruilen tegen de
geldelijke waarde zal niet worden voorgesteld of aanvaard. Stessens behoudt zich het recht voor de
prijs om te wisselen voor een prijs van dezelfde waarde.
10. In geval van misbruik, bedrog of fraude heeft Stessens het recht om de deelnemer[s] onmiddellijk
uit te sluiten van deze wedstrijd en/of van andere Stessens-wedstrijden.
11. Deze wedstrijd wordt in geen geval gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook
en/of Instagram.
12. De persoonsgegevens die Stessens verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing de wet
m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden door Stessens enkel
gebruikt in het kader van de wedstrijd en zullen nooit aan derden worden doorgegeven of gebruikt
worden voor commerciële doeleinden.
13. Stessens behoudt zich het recht voor een wedstrijd aan te passen, af te gelasten of te verlengen in
geval van overmacht. Stessens kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
14. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en
volledige aanvaarding van huidig reglement.
15. Alle klachten en betwistingen over de toepassing van dit wedstrijdreglement worden autonoom
beslecht door Stessens NV, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar
info@stessens.be.

