Wedstrijdreglement – Kras & Win actie

ARTIKEL 1 – ORGANISATIE

1.

Famiflora Group, met maatschappelijke zetel geves3gd te 7711 Moeskroen, Jules Vantieghemstraat
14 (hierna de Organisator) en met als ondernemingsnummer 0845.509.606, organiseert een Wedstrijd
(hierna de Wedstrijd) die loopt van 15/10/2021 tot en met 17/10/2021 (hierna de Ac3eperiode).

2.

Deze Wedstrijd wordt aangekondigd via de website en online kanalen van de Organisator en de winkels
van de Organisator. De krasloten zullen beschikbaar zijn in het winkelpunt Famiflora De Panne,
Duinhoekstraat 143, 8660 De Panne waarbij maximaal één kraslot per kassaticket per dag zal
worden toegekend

ARTIKEL 2 – ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET VERLOOP

1.

Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige kennis en onherroepelijke aanvaarding zonder
voorbehoud van het Wedstrijdreglement.

2.

Het Wedstrijdreglement is ter beschikking op eenvoudige aanvraag aan het onthaal van de winkel.

3.

De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment,
zonder verwibging of zonder verplich3ng om haar beslissing te moeten mo3veren, wijzigingen aan te
brengen aan het reglement. Deze wijziging zal van toepassing zijn voor elke deelnemer. Geen enkele
drukfout of schrijﬀout kan aanleiding geven tot schadevergoeding of welke verplich3ng dan ook van
de Organisator.

4.

De Organisator houdt zich het recht voor, zonder zich te moeten verantwoorden, om op elk moment,
zonder verwibging of zonder verplich3ng om haar beslissing te moeten mo3veren, de Wedstrijd stop te
zeden indien zich fraude manifesteert.

5.

Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, aanvaarden de deelnemers onvoorwaardelijk en zonder
enige reserve elk ar3kel van dit reglement en elke mogelijke beslissing die door de Organisator
moet genomen worden in het kader van deze Wedstrijd.

6.

Elke klacht over deze Wedstrijd moet rechtstreeks gestuurd worden naar:
Famiflora nv, Wedstrijd “Kras & Win”, Jules Vantieghemstraat 14, 7711 Moeskroen of via de contactpagina
van de website van de Organisator.
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ARTIKEL 3 – DEELNAME AAN DE WEDSTRIJD

1.

De persoon die in de Ac3eperiode overgaat tot het krassen van het kraslot is een deelnemer aan de wedstrijd.

2.

De deelnemer dient een natuurlijke persoon - consument te zijn die bij aanvang van de Wedstrijd de volle

3.

Volgende personen zijn niet gerech3gd deel te nemen aan de Wedstrijd:

4. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonende op hetzelfde adres kan een prijs
winnen binnen het kader van dezelfde Wedstrijd. Na het winnen van de prijs kan de
deelnemer automatisch geen andere prijs winnen in het kader van eenzelfde Wedstrijd.

ARTIKEL 4 – BEPALING VAN DE WINNAAR
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ARTIKEL 5 – PRIJS

De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af indien een ongeval of incident zich bij de winnaar zou
voordoen tijdens het gebruik of tijdens de beleving van zijn/haar prijs.

ARTIKEL 8 – PRIVACY
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8.1 Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacyreglementering,

8.2 De Organisator zal gegevens en afbeeldingen van een winnaar enkel gebruiken voor promotiedoeleinden
indien een winnaar daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

ARTIKEL 9 – WETGEVING EN RECHTBANK
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