ALGEMENE VOORWAARDEN
KLEURWEDSTRIJD ‘HEKSJE MIMI OP
VAKANTIE’
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kleurwedstrijd die door Ring Shopping
georganiseerd en gepubliceerd wordt op sociale media van Ring Shopping.

De organisator
Deze kleurwedstrijd wordt georganiseerd door Clavis Uitgeverij en winkelcentrum Ring
Shopping Ringlaan 34, 8500 Kortrijk met als eigenaar Wereldhave Belgium NV.
Looptijd
De kleurwedstrijd start op maandag 29 juni 2020 en loopt tot vrijdag 14 augustus 2020
om 19u30.
Voorwaarden
• Door deel te nemen aan de kleurwedstrijd geven deelnemers aan akkoord te gaan met
deze deelnamevoorwaarden.
• De winnaars van de kleurwedstrijd worden gekozen aan de hand van de leukste en
origineelste tekeningen.
• Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt
op de Facebookpagina en Instagrampagina van Ring Shopping.
• Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname, registratie en
voor communicatie van winnaars tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
• Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijke vertegenwoordiger toestemming gegeven of
kennis genomen van de voorwaarden.
• Er wordt slechts één deelname per persoon aanvaard
•Het staat de organisator vrij om een alternatieve prijs te voorzien, indien de vermelde
prijs niet voor handen is.
•De organisator behoudt zich het recht voor om de huidige actie, of een deel ervan, in te
korten, uit te stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de
omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

Hoe deelnemen?
Om deel te nemen aan de fotowedstrijd dient de klant:
- De Heksje Mimi kleurplaat te downloaden via www.ringshopping.be of af te halen aan
de infobalie in Ring Shopping.
- De ingekleurde kleurplaat af te geven voor vrijdag 14 augustus om 19u30 aan de
infobalie of deponeren in de daarvoor bestemde urne in Ring Shopping. De urne bevindt
zich naast infobalie/ The Point op de benedenverdieping. Opgelet: vermeld een leesbaar
en correct e-mailadres (liefst in kapitalen).
Bekendmaking winnaar
De winnaars worden op de hoogte gebracht per mail vanaf 17 augustus. De winnaar
moet zijn prijs opeisen voor 22 augustus 2020. Na deze datum heeft de winnaar geen
recht meer op zijn prijs en kan de organisator er weer helemaal vrij over beschikken.

De Prijs
De prijs bestaat uit een Heksje Mimi boekenpakket t.w.v 50 (3 boekjes).
De prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.
Bij vragen omtrent deze algemene voorwaarden kan u terecht bij:
info.kortrijk@wereldhave.com

