
ALGEMENE VOORWAARDEN  
FOTOWEDSTRIJD ‘WIN EEN ONLINE 
MEET&GREET MET NACHTWACHT4 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de NACHTWACHT fotowedstrijd die door 
Ring Shopping georganiseerd en gepubliceerd wordt op sociale media van Ring 
Shopping. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Ring Shopping.  
 
 
De organisator  
Deze fotowedstrijd wordt georganiseerd door  
Wereldhave Belgium NV, Medialaan 30/6 1800 Vilvoorde (eigenaar en beheerde Ring 
Shopping center) 
 
Looptijd  
De fotowedstrijd start op zaterdag 31 oktober 2019 en loopt tot zaterdag 7 november 
2020 om 19u. 
 
Voorwaarden 
 
• Door deel te nemen aan de fotowedstrijd en dus een foto te nemen aan de photobooth 
geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden.  
• De winnaars worden gekozen aan de hand van de griezeligste foto met de 
Nachtwachtfiguren gemaakt aan de daarvoor voorziene Nachtwact photobooth in Ring 
Shopping.  
• Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt 
op de Facebookpagina en Instagrampagina van Ring Shopping.  
• Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.  
• Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en 
voor communicatie m.b.t. deze Facebook/Instagram promotie actie tenzij er expliciet 
toestemming gegeven wordt om te in te schrijven op de Ring Shopping Nieuwsbrief.  
• Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijke vertegenwoordiger toestemming gegeven of 
kennis genomen van de voorwaarden.  
• Deze actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele 
Kansspelen.  
 
Hoe deelnemen?  
Om deel te nemen aan de fotowedstrijd dient de klant:  
 
- een foto te nemen aan de voorziene Nachtwacht photobooth in Ring Shopping tussen 
31/10/20 en 7/11/20.   
- De persoonlijke gegevens na te laten om indien ‘gewonnen’ op de hoogte gebracht te 
worden.  
- De winnaar wordt op 12/11 op de hoogte gebracht. 
 
 
Bekendmaking winnaar 
De winnaar wordt per mail op de hoogte gebracht via het opgegeven e-mailadres. Dit op 
12 november 2020.  



De Prijs 
De prijs bestaat uit één online meet&greet met de acteurs (niet in kostuum) van 15 min 
op 18 november 2020. Hiervoor moet de winnaar beschikken over een 
PC/laptop/smartphone of tablet en een stabiele internetverbinding.  
De winnaar onvangt alle instructies voor de online meet&greet per mail.  
De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.  
 
Bij vragen omtrent deze algemene voorwaarden kan u terecht bij: 
info.kortrijk@wereldhave.com 
Ring Shopping Center heeft toestemming om de deelnamevoorwaarden tussentijds aan 
te passen. 
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