WEDSTRIJDREGLEMENT winacties Kortweg Cycling Travel
2019-2020

1. Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door Kortweg Cycling Travel,
reisbureau te Deinze (lic 9137). Hierna genoemd ‘organisator’.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en
kosten, van welke aard ook, die zouden toe te schrijven zijn aan de
deelname aan de actie, en dit in welke vorm ook. De organisator kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het
communicatiemateriaal.
2. Deelnemers
Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen.
Elke deelnemer aan een wedstrijd van Kortweg Cycling Travel geeft
automatisch toelating om zijn gegevens en foto’s te gebruiken voor
promotionele doeleinden met betrekking tot de wedstrijden.
3. Looptijden van de wedstrijden zijn afhankelijk per actie en de eindtermijn
wordt steeds bepaald door de organisator.
4. Hoe geldig deelnemen ?
Via de website van Kortweg Cycling Travel; www.kortweg.be. Hier dient
het wedstrijdformulier correct ingevuld te worden. Indien er nog verdere
richtlijnen omtrent liken/sharen/taggen gedeeld werden in de social
media berichten, dienen deze ook gevolgd te worden om een geldige
deelname te vervolledigen.
5. De prijs die om eender welke reden niet wordt uitgekeerd blijft eigendom
van de organisator. De winnaar kan zijn prijs doorgeven aan een ander
persoon. De prijs/prijzen kan/kunnen in geen geval worden ingeruild tegen
hun waarde in cash.
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6. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de
prijs/prijzen.
7. Elk deelnemingsformulier dat onvolledig is of niet is geregistreerd binnen
de hierboven beschreven periode is ongeldig.
8. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe
en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en
uitsluiting.
9. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de
hand indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht.
10. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.
11. Het wedstrijdreglement is beschikbaar via www.kortweg.be

12.Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en
integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals van elke beslissing die
de organisator terzake nemen.
13.Toekenning van de prijs/prijzen
De winnaars worden door de organisatie geloot uit alle geldige
deelnameformulieren ingediend binnen de wedstrijd periode. Deze
loting zal via video/foto ook via diverse social media kanalen verspreid
worden en te zien zijn. De organisatie neemt contact op de winnaar.
De winnaar heeft na contactopname 3 dagen de tijd om te laten weten of
hij/zij de prijs aanvaardt of verwerpt. Na deze termijn heeft de organisator
het recht deze prijs niet meer toe te kennen.
14. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht.
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15. Kortweg Cycling Travel zal uw persoonlijke gegevens enkel gebruiken
om u te informeren over reizen en acties. Uw gegevens worden niet
doorgegeven aan derden. U kan te allen tijde uw gegevens inkijken,
laten aanpassen of laten verwijderen. Neem daarvoor contact op met
info@kortweg.be of schrijf u uit via eventueel ontvangen nieuwsbrieven.
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