Wedstrijdreglement Best Publishing
Artikel 1 – Onderwerp van het reglement
1.1.
Dit reglement bepaalt alle modaliteiten van de wedstrijd (hierna “de Wedstrijd” genoemd”) die wordt
georganiseerd door het bedrijf Best Publishing bvba, met maatschappelijke zetel te Acacialaan 54 –
2200 Herentals (hierna de ‘Organisator’), ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nr. 0458 654 305, samen met haar entiteiten For Lovers en Liefdevol Trouwen, en vormt de
volledige overeenkomst tussen de Organisator en de deelnemer aan de Wedstrijd.
1.2.
De Wedstrijd vindt plaats op het grondgebied van België.
1.3.
Dit reglement (hierna: het “Reglement”) bepaalt de op de Wedstrijd toepasselijke algemene
voorwaarden.

Artikel 2 – Duur van de Wedstrijd
De deelname aan de Facebook Wedstrijd is geopend vanaf het moment van de publicatie op
16/12/2019 tot en met 01/01/2020 tot 23u59.
FB winnaars worden bekend gemaakt op 08/01/2020
De deelname aan de Beurs Wedstrijd is geopend vanaf de start data van het beurs sezoen,
beginnend september voor een periode van de 7 maanden opvolgend.

Artikel 3 – Deelname aan de wedstrijd
3.1.
De Wedstrijd is open voor elke natuurlijke persoon vanaf de leeftijd van 16 jaar, die in België woont
en individueel en persoonlijk deelneemt. Personen jonger dan 18 jaar dienen te beschikken over de
uitdrukkelijke toestemming van hun ouders.
Het personeel van de Organisator dewelke voor de praktische opstelling van de Wedstrijd zorgen, en
algemeen iedereen die meewerkt aan de organisatie, de opzet en de publicatie van de Wedstrijd,
wordt uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd. Deze uitsluiting is ook van toepassing op hun
familieleden tot de tweede graad en op de personen die bij hen wonen en/of gedomicilieerd zijn.

3.2.
De Organisator mag te allen tijde een persoon uitsluiten van de deelname aan de Wedstrijd bij inbreuk
op één of meerdere deelnamevoorwaarden of bij misbruik, bedrog of verraderlijke deelname aan de
Wedstrijd.

Artikel 4 – Verloop van de Wedstrijd
4.1.
Om aan de Wedstrijd te mogen deelnemen (en hierna als "Deelnemer" gekwalificeerd te worden)
moet de kandidaat minstens voldoen aan de in artikel 3.1 voorziene voorwaarden.
4.2.
De deelname aan de Facebook wedstrijd verloopt als volgt:
1) Like onze facebookpagina. ✔
2) Like deze post.✔
3) Reageer in de comments waarom jij Liefdevol-Trouwen Gent niet mag missen.

Door deel te nemen, aanvaardt men onvoorwaardelijk onderhavig reglement, evenals de
beslissingen van de Organisator. Deze beslissingen zijn definitief en bindend.
4.3.
De deelname aan de beurs wedstrijd verloopt als volgt:
Het digitaal formulier en het antwoord op de vermelde wedstrijdvraag correct op tablets van de
Organisator in te vullen. De deelname wordt vervolledigd met de aanvaarding door de Deelnemer
van dit Wedstrijdreglement, alsook de beslissingen van de Organisator. De aanvaarding van de
Deelnemer wordt gegeven door het aanvinken van ‘YES’ op het einde van de procedure. De
beslissingen van de Organisator zijn definitief en bindend.

Artikel 5 – Bepaling van de winnaars
5.1.
De winnaar van deze Wedstrijd is degene die, onder de deelnemers, huidig Reglement heeft
gerespecteerd en die correct de wedstrijdvraag heeft beantwoord en, indien vermeld, het dichtst naar
de realiteit de schiftingsvraag heeft beantwoord. Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint
de Deelnemer die het eerst de antwoorden heeft doorgestuurd. De deelnemers aan de Wedstrijd,
alsook de winnaar, gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat de Organisator controle uitoefenen op de
naleving van de voorwaarden van de Wedstrijd.
5.2.
De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd door een verantwoordelijke van de Organisator in de
loop van de 3 maanden volgend op de afsluiting van de wedstrijd o.a. met het oog op het maken van
verdere praktische afspraken. De namen kunnen op onze media kanalen gepubliceerd worden.

5.3.
De beslissingen van de Organisator met betrekking tot de bepaling van de winnaar zijn definitief en
niet voor beroep vatbaar.
5.4.
De winnaar krijgt de prijs vermeld in de Wedstrijd. De prijs is ondeelbaar en kan niet worden vervangen
door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, indien hij
daarbuiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en
gelijkwaardige prijs vervangen.

Artikel 6 – Privacy en Persoonsgegevens
6.1
Het gebruik van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met het privacy- en
persoonsgegevensbeleid van de Organisator op deze wedstrijd, hetwelk u kan consulteren op:
www.liefdevol-trouwen.be
6.2
De winnaar van de wedstrijd verleent toestemming aan de Organisator van de wedstrijd om
kosteloos hun naam, foto en/of winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren, en dit
zonder enige territoriale beperking gedurende 10 jaar na het afsluiten van de wedstrijd en dit in het
kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter promotie van de activiteiten van de Organisator.
De winnaar zal zich daartoe ter beschikking houden van de organisator om desgevallend op diens
verzoek foto’s en beeldopnamen te laten maken.
6.3
De Deelnemers van de beurs wedstrijd zijn digitale gegevens worden met onze beurspartners gedeeld
en geeft hun het recht om de Deelnemer 3 maal te contacteren binnen een periode van 12 maanden
volgend op de beurs datum. De lijst van onze beurs partnes kan de Deelnemer bekomen door een email te sturen naar vraag@liefdevol-trouwen.be.
Om deel te nemen aan deze wedstrijd, erkent de Deelnemer uitdrukkelijk dat hij kennis heeft genomen
van de inhoud van dit beleid en ermee akkoord gaat.

6.4
Voor meer inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens en voor het indienen van klachten
kan u terecht bij:
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 32, 1000 BRUSSEL
Tel.: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1.
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de verkeerde redactie of
aanduiding van gegevens die door de deelnemers zijn aangeleverd en die zouden leiden tot een foutief
of onbekend e-mailadres, adres of telefoonnummer van de deelnemers.
7.2.
Onder voorbehoud van een ernstige of opzettelijke fout kunnen de Organisator, zijn personeel en alle
derden die door de Organisator worden aangesteld om mee te werken aan de Wedstrijd, niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade van eender
welke aard die wordt opgelopen door de deelname aan de Wedstrijd of die voortvloeit uit de
organisatie van deze Wedstrijd of de aanduiding van de winnaars. Deze vrijstelling van
aansprakelijkheid geldt ook voor technische storingen en/of fouten met betrekking tot de gebruikte
materialen en software die de deelname aan de wedstrijd tijdelijk onmogelijk of zeer moeilijk maken
of zelfs onderbreken.
7.3.
De Organisator kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de risico’s die zijn verbonden aan het
gebruik van het internet of e-mail en kan in het bijzonder in geen enkel geval aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade die tijdens de deelname aan deze Wedstrijd aan de informaticauitrustingen van de Deelnemer wordt aangebracht. Aangezien alle communicatie met betrekking tot
de Wedstrijd digitaal verloopt, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemers om al het nodige te
doen zodat hun inbox de berichten van de organisator niet verwerpt en om indien nodig regelmatig
hun “ongewenste berichten” (“spam” of elke andere gelijkaardige benaming) na te kijken aangezien
bepaalde programma’s een onbekende e-mail standaard als ongewenst beschouwen.
7.4.
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld als een e-mail na de verzending om een
reden buiten de wil van de Organisator, niet bij de ontvanger terechtkomt.

Artikel 8 – Intellectuele Eigendom
8.1.

Merken, logo's, afbeeldingen, foto's, animaties, video's, teksten, enz. waarvan sprake in de Wedstrijd
zijn eigendom van de Organisator. Ze worden beschermd door intellectuele rechten. Het is daarom
verboden deze te kopiëren, te verspreiden of te gebruiken.
8.2.
De Deelnemer garandeert dat hij de eigenaar of houder is van alle rechten op alle inhoud die hij deelt
in het kader van de Wedstrijd. De Deelnemer verbindt zich ertoe de Organisator te vergoeden voor
alle kosten, schade en/of aansprakelijkheid dewelke deze laatste kan oplopen ten gevolge van eender
welke aanspraak van derden betreffende deze rechten.
8.3.
De Deelnemer kent een exclusief recht toe aan de Organisator voor de exploitatie van alle inhoud die
door hem aangeleverd wordt in het kader van de Wedstrijd, zulks voor de hele wereld en de volledige
duur van alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten op deze inhoud. Dit omvat onder meer,
zonder beperking, het recht om de inhoud op te nemen via eender welke techniek of op te slagen, te
reproduceren en een onbeperkt aantal duplicaten ervan aan te maken via eender welke techniek,
gedeeltelijk of volledig mee te delen aan het publiek (inclusief, zonder beperking, via de website van
de Organisator, via publieke of private sociale netwerkaccounts, via gedrukte reclame en enige andere
dragers, kanalen of media). De Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze inhoud gebruikt kan worden
voor commerciële, publicitaire, interne en communicatie-doeleinden, evenals met winstoogmerk,
zowel tijdens als na de Wedstrijd.
8.4.
In het kader van de Wedstrijd, omvat het begrip “intellectueel eigendomsrecht” alle intellectuele en
industriële rechten, inclusief, zonder beperking, auteursrechten, alsook alle daarmee verbonden
rechten in elk rechtsgebied met betrekking tot de inhoud die door de Deelnemer wordt aangeleverd.

Artikel 9 – Algemeen
9.1 - Aanvaarding en toepassing van het Reglement
9.1.1.
De deelname aan de Wedstrijd impliceert de kennisname en uitdrukkelijke aanvaarding van het
volledige Reglement, zonder enig voorbehoud.
9.1.2.
Dit Reglement kan te allen tijde worden geraadpleegd op de Internetsite www.liefdevol-trouwen.be
of bij eenvoudig verzoek aan het volgende mailadres: info@forlovers.be
9.2 - Wijzigingen
9.2.1.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd op elk moment en zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen, op te schorten of stop te zetten in geval van overmacht of een andere

uitzonderlijke gebeurtenis buiten de wil van de Organisator, met name in geval van een storing van
het Internet, een ander probleem in verband met telecommunicatienetwerken, computers,
internetproviders en servers. In dit geval kunnen de deelnemers of eender welke andere personen
geen schadevergoeding eisen.
9.2.2.
Elke veronderstelling die niet in dit Reglement wordt voorzien, zal worden behandeld door de
Organisator die soeverein een dwingende beslissing zal nemen die geldig is voor alle partijen.
9.2.3.
Indien de Organisator of één van haar partners gedwongen zouden zijn om vroegtijdig een einde te
maken aan de Wedstrijd, de Wedstrijd te wijzigen, te verlengen of stop te zetten op grond van het niet
passende gedrag van één van de deelnemers, behoudt de Organisator zich het recht voor om
vergoeding van de daardoor geleden schade te vorderen.
9.3 – Geldigheid
9.3.1.
De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat als een of meerdere bepalingen van deze overeenkomst
nietig worden verklaard, deze overeenkomst en de verbintenissen volledig blijven gelden, met
uitzondering van de betwiste bepalingen.
9.3.2.
De partijen komen bovendien overeen dat de eventueel nietig verklaarde bepalingen van rechtswege
blijven gelden in de mate die volgens de geldende wetgeving, inclusief de rechtspraak van de
rechtbanken, is toegestaan. Daarom zullen ze in geval van een geschil van rechtswege door de rechter
of een andere persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling van het geschil worden beperkt
tot het niveau dat door deze reglementering is toegestaan.
9.3.3.
Als een beperking onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld omdat de betreffende bepaling in wezen nietig is
verklaard, verbinden de partijen zich ertoe om de bepaling te vervangen door een geldige clausule die
zo dicht mogelijk bij de geannuleerde clausule ligt.
9.4 – Klacht
Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag
van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken,…).
Elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd moet via een aangetekende brief met
ontvangstbevestiging aan de Organisator worden betekend binnen een termijn van tien dagen na de
gebeurtenis die tot de klacht heeft geleid. Klachten kunnen nooit mondeling of telefonisch worden
behandeld. Na deze termijn zal de klacht automatisch en van rechtswege als nietig, onontvankelijk en
bovendien verjaard worden verklaard.
9.5 – Toepasselijk recht en geschillen
9.5.1.

De deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten inzake toepassing of de uitlegging
van de Wedstrijd eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met de Organisator alvorens
andere stappen te ondernemen.
9.5.2.
Dit Reglement en zijn interpretatie worden uitsluitend door de Belgische wetgeving geregeld. Bij een
geschil zijn alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
9.5.3.
De Organisatoren behouden zich het recht voor om iedereen die probeert te frauderen, gerechtelijk
te vervolgen.
9.6 – Facebook
Sommige van de wedstrijden van de Organisator worden gespeeld of gepubliceerd via Facebook.
Desalniettemin is enkel en alleen de Organisator verantwoordelijk voor deze wedstrijden.

