
 
 
 
 
Wedstrijdreglement: ‘Waarom verdien jij een wellnessmomentje en 
wie zou je meenemen?’ 
 
 
Artikel 1 Organisator van de wedstrijd 
 
De wedstrijd “Waarom verdien jij een wellnessmomentje?” wordt georganiseerd door 
Vastgoed Loontjens & Lagast bvba, met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Komvest 1, 
ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het ondernemingsnummer 
0817.799.971, hierna de ‘Organisator’ genoemd.  
 
Artikel 2 Duur van de wedstrijd 
 
De wedstrijd start op 21 juni 2019 om 12u en eindigt op 12 juli 2019 om 9 uur. 
 
Artikel 3 Korte beschrijving van de wedstrijd 
 
De wedstrijd heeft als doel om de social mediaprofielen (Facebook en Instagram) van 
Loontjens & Lagast te promoten. De bezoeker (hierna de ‘Deelnemer’) van de social 
mediaprofielen van Loontjens & Lagast wordt uitgenodigd om de pagina te liken en om een 
vraag te beantwoorden en zo deel te nemen aan de wedstrijd om kans te maken op een 
wellness-arrangement bij Instituut Lieve Mestdagh in Brugge. 
 
De Deelnemer die het meest originele antwoord op de vraag heeft ingevuld voor 12 juli 2019 
om 9u, is de winnaar.  
 
Artikel 4 Wedstrijdprincipe 
 

1. De Deelnemer volgt de Instagram- en Facebookpagina van de Organisator. 
2. De Deelnemer geeft binnen de duur van de wedstrijd een origineel antwoord op de 

volgende vraag: 
 

Waarom verdien jij een wellnessmomentje en wie zou je meenemen?  
 
 
Artikel 5 Prijzen 
 
Te winnen: Een wellness-arrangement Goed Gevoel bij Instituut Lieve Mestdagh ter waarde 
van 280 € voor twee personen. 
 
Deze prijs is niet overdraagbaar, vervangbaar of verplaatsbaar en zal in geen enkel geval in 
speciën uitbetaald worden. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen. De Organisator behoudt 
zich tevens het recht voor de wedstrijd (voortijdig) te stoppen of eventueel de (voorwaarden 



van de) wedstrijd te wijzigen en de prijzen te vervangen door een soortgelijke prijs van 
eenzelfde waarde. 
 
Artikel 6 Deelnamevoorwaarden aan de wedstrijd 
 
Elke natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft, mag deelnemen aan de 
wedstrijd. 
 
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de Deelnemer de Facebook- of Instagrampagina 
van de Organisator volgen (Instagram) of liken (Facebook) en vervolgens onder de post de 
wedstrijdvraag beantwoorden.  
 
De volgende personen zijn van deelname uitgesloten: 

- Alle werknemers van de Organisator; 
- Alle partijen en diens werknemers die hebben meegewerkt aan de totstandkoming 

van deze wedstrijd; 
- Alle personen die georganiseerd samenwerken, of samenwerken in het kader van 

een juridische of feitelijke vereniging, of elke andere manier, met het doel hun kans 
op succes te vergroten. 

 
Ook een onvolledige deelname zal onmiddellijke uitsluiting uit de wedstrijd als gevolg 
hebben. Inzendingen die na afloop van de wedstrijdperiode (cfr. Artikel 2) worden ingediend, 
zijn ongeldig. 
 
De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een 
bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of 
in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd. Elke 
poging tot manipulatie of fraude geeft aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken 
deelnemer. 
 
Elke deelname is persoonlijk en kan in geen geval doorgegeven worden aan derden.  
 
Artikel 7 Bepaling van de winnaar 
 
De winnaar is één van de vijf Deelnemers die het meest originele antwoord op de vraag 
heeft gegeven. De Organisator bepaalt wat de vijf meest originele antwoord zijn en laat het 
lot aan de hand van een manuele loting beslissen over de winnaar. 
 
Artikel 8 Kennisgeving van de winnaars 
 
De Organisator brengt de winnaar van de wedstrijd op de hoogte via de Facebook- en 
Instagrampagina van de Organisator.  
 
De Deelnemer aanvaardt dat hij of zij als winnaar, met voornaam en familienaam, op de 
sociale mediakanalen van de Organisator of in andere media gepubliceerd worden. De 
winnaar wordt uitgenodigd om zijn prijs af te halen in het kantoor van de Organisator of om 
contact op te nemen om de prijs te overhandigen. 
 
De winnaar is zelf aansprakelijk voor het gebruik van de prijs. Hij ontslaat de Organisator van 
iedere aansprakelijkheid desbetreffend.  
 
Artikel 9 Mededelingen 
 
Er wordt geen enkele vorm van communicatie gehouden over het verloop van de wedstrijd, 
tenzij in geval van mededeling van de winnaar of in geval dat een kopie van onderhavig 



wedstrijdreglement wordt aangevraagd. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het 
afsluiten ervan.  
 
Artikel 10 Privacy 
 
De persoonlijke gegevens die de Deelnemer kenbaar maakt ten gevolge van de deelname 
aan de wedstrijd worden opgeslagen in de databank van de Organisator. De Organisator 
behoudt zich het recht voor, mits toestemming van de Deelnemer, deze gegevens in de 
toekomst te gebruiken voor informatieve doeleinden met betrekking tot zijn producten, 
diensten en initiatieven. 
 
Overeenkomstig de wet op de bescherming van de private levenssfeer hebben de 
deelnemers recht op inzage, verbetering en schrapping van hun gegevens. Hiervoor kunnen 
de deelnemers contact opnemen met de Organisator per e-mail info@llvastgoed.be.  
 
Artikel 11 Aansprakelijkheid  
 
De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien ten gevolge van overmacht of 
enige andere reden buiten de wil van de Organisator, de wedstrijd dient aangepast, 
opgeschort of geannuleerd te worden. De Organisator behoudt zich het recht voor het 
wedstrijdreglement aan te passen indien dit voor organisatorische redenen of in geval van 
overmacht noodzakelijk zou blijken. 
 
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade van 
enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de 
prijs. 
 
Bij onregelmatigheden, waaronder doch niet uitsluitend fouten die zich voordoen bij de 
webbouwer of de Organisator zelf, beslist de Organisator autonoom over de manier waarop 
het probleem wordt gecorrigeerd en/of afgehandeld. De beslissing van Organisator kan niet 
worden betwist. 
 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met betrekking tot of 
naar aanleiding van de wedstrijd, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het 
even welke schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid vanwege de Organisator. 
 
Deelname aan de wedstrijd impliceert de integrale kennis, het begrijpelijk karakter en de 
aanvaarding van alle kenmerken en beperkingen van het Internet, waaronder maar niet 
beperkt tot de technische prestaties van het Internet: 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 afdoende beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele 
omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De 
Organisator kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem 
waardoor niet aan de wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die 
het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd zouden verhinderen. 
 
De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van 
verkeerde persoonlijke gegevens die leiden naar een verkeerd of een voor de Deelnemer 
onbekend adres. Indien een prijs (1) niet op tijd aankomt ten gevolge van verlies en/of 
vertraging van de levering door de postdiensten, en/of (2) de postdiensten de prijs al dan niet 
opzettelijk beschadigen, kan de Organisator hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld 
worden. Wat betreft eventuele kosten van deelname aan de wedstrijd, is er geen enkel 
verhaalrecht ten aanzien van de organisator. 
 



Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd door, of in 
verband gebracht met Facebook of Instagram. 
 
Artikel 12 Aanvaarding van het wedstrijdreglement 
 
Als gevolg van de deelname erkent de Deelnemer uitdrukkelijk volledig, begrijpelijk en 
afdoende voorafgaand te zijn geïnformeerd omtrent het algemene en/of specifieke 
wedstrijdreglement dat betrekking heeft op de wedstrijd, en dit ook integraal te allen tijde te 
aanvaarden en onverkort na te leven. 
 
In geval van betwisting of voor de gevallen die niet zijn voorzien in onderhavig reglement, 
zullen de beslissingen van de Organisator onherroepelijk zijn en niet vatbaar voor beroep.  
 
 
 
Opgemaakt te Brugge, op 19 juni 2019 


