
Wedstrijdreglement 
‘LUCKY SUMMER WEEKS’ 
 
ARTIKEL 1 : ORGANISATOR 

COMM VA Wereldhave Belgium, eigenaar en beheerder van Ring Shopping waarvan de 
zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30/6, BE 0401.288.505 te Brussel, 
organiseert een wedstrijd met aankoopverplichting dewelke begint op 15 juni en eindigt 
op 31 juli 2019. De actie kan verlengd worden. 

 

ARTIKEL 2 : DEELNEMING 

Aan de deelname is een aankoopverplichting van €25 gekoppeld. Elke natuurlijke 
persoon die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft en die in België of het Groot Hertogdom 
Luxemburg gedomicilieerd is mag deelnemen, op de beperkingen vermeld onder artikel 
3 na, en met uitzondering van de werknemers van de organisator, de werknemers van 
de winkels in Ring Shopping en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de 
totstandkoming van huidige wedstrijd. 

Deze wedstrijd speelt zich af op het internet : www.ringshopping.be 

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken 
deelnemer. 

 

ARTIKEL 3 : DE WEDSTRIJD 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer: 

Een aankoop doen van minimum €25 in één of meerdere winkels van Ring Shopping. 
Vanaf een besteding van €25 krijgt de klant een voucher. Slechts één voucher per klant 
per dag.  

De deelnemer vertoont het aankoopticket van diezelfde dag, van minimum €25 uit één 
van de winkels van Ring Shopping aan de medewerker aan de infobalie. Het 
aankoopticket wordt afgestempeld en de deelnemer krijgt een voucher met een unieke 
code.  

Op www.ringshopping.be dient de deelnemer: 

• Een formulier – met e-mailadres en zijn/haar persoonlijke gegevens(*) en 
akkoord met het privacyreglement – invullen. 

• De unieke code invoeren die op de voucher vermeld staat.   

(*) Indien de deelnemer nog geen deel uitmaakt van onze database. Indien wel dan 
volstaat het e-mailadres.  

Vervolgens dient de deelnemer zijn antwoorden te bevestigen. Nadat de code 
gevalideerd is krijgt de deelnemer onmiddellijk de boodschap of hij/zij al dan niet 
gewonnen heeft en wat de prijs is die de deelnemer heeft gewonnen. Bij afgifte van de 
unieke voucher aan de infobalie van Ring Shopping, kan de winnaar de prijs in 
ontvangst nemen.    

De deelnemingsformulieren en gegevens blijven eigendom van de organisator. 

 

 

 

http://www.ringshopping.be/


ARTIKEL 4 : WINNAARS 

Er zijn 460 winnaars. De winnaars zijn personen die een geldige unieke code hebben 
ingediend. De organisator behoudt zich het recht om de prijs in handen van de winnaar 
te overhandigen, en om gebruik te maken van zijn naam evenals van foto’s genomen 
tijdens de overhandiging van de prijs, voor promotionele doeleinden. 

 

ARTIKEL 5 - PRIJZEN 

De prijzen van deze wedstrijd zijn : 

400 zwembanden voor kinderen in kleur groen of kleur roze 

50 duotickets voor Bellewaerde Aquapark (geldig tot 30 september 2019) 

10 Ring Shopping Gift Cards van €25 

 De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld, niet 
uitbreidbaar noch aanpasbaar, en onderworpen aan de algemene voorwaarden van de 
leverancier(s). Bij verlies of verstrijken van de uiterste geldigheidsdatum worden deze 
niet vervangen. 

De prijzen worden persoonlijk uitgereikt aan de infobalie van Ring Shopping. 

Naar gelang de omstandigheden en mogelijkheden, behoudt de organisator zich te allen 
tijde het recht de gewonnen prijs te vervangen door een soortgelijke prijs van een 
soortgelijke waarde. 

De winnaar moet zijn prijs opeisen voor 17 augustus 2019. Na deze datum heeft de 
winnaar geen recht meer op zijn prijs en kan de organisator er weer helemaal vrij over 
beschikken. 

 

ARTIKEL 6 – REGLEMENT & AANVAARDING 

Louter door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig 
voorbehoud of beperking alle bepalingen van het reglement, evenals elke beslissing die 
de organisator kan nemen. 

De deelnemers die een kopie van het volledige reglement wensen te ontvangen dienen 
www.ringshopping.be te raadplegen. 

 

ARTIKEL 7 - MEDEDELINGEN 

Er zullen onder andere geen lijst van de winnaar(s) en prijzen worden meegedeeld.  

 

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID 

De organisator, of elke andere tussenkomende persoon of vennootschap, zullen niet 
aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde 
modaliteiten van deze wedstrijd of van de uit te reiken prijzen, zouden dienen te worden 
gewijzigd. De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor de wedstrijd, 
zijn verloop of de prijzen op elk moment te kunnen wijzigen indien onvoorziene 
omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit rechtvaardigen. Hij 
kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, als gevolg van omstandigheden buiten zijn 
wil om, de wedstrijd of de prijzen zouden moeten worden onderbroken, uitgesteld of 
geannuleerd. 

De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van 
enigerlei aard die het gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van 
de prijs. Aldus sluit de organisator onder andere zijn aansprakelijkheid uit voor fouten in 



verband met de (tele)communicatie (bijvoorbeeld wegens technische problemen, verlies 
of vertraging bij de post, …), voor drukfouten en voor eventuele gebreken van de 
prijzen. 

ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER 

De organisator handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door 
deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de toestemming zijn 
persoonsgegevens bekomen door deelname aan de wedstrijd te registreren in de 
bestanden van COMM VA Wereldhave Belgium/Ring Shopping. Deze gegevens zullen 
dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaar(s) te identificeren. COMM VA 
Wereldhave Belgium/ Ring Shopping kan deze gegevens gebruiken om informatie te 
verstrekken over haar producten, diensten of initiatieven. 

Conform de wet, kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen 
verwijderen uit de gegevensbank via het aangemaakt account of door een e-mail te 
sturen naar info.kortrijk@wereldhave.com   

 

ARTIKEL 10 – TOEZICHT & GESCHILLEN REGELING 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in 
geval van betwisting zal de organisator elke noodzakelijke beslissing nemen om de 
goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en 
zonder verhaal. 

De eventuele nietigheid van een bepaling van huidig reglement zal de geldigheid van de 
andere bepalingen niet aantasten. 

De opschriften van de artikelen van dit reglement zijn enkel bestemd voor de 
leesbaarheid. In geval van onduidelijkheid of tegenstrijdigheid, zullen zij niet van invloed 
zijn op de uitleg die aan de bepalingen van dit reglement gegeven dient te worden. 

Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht. 

 

mailto:info.kortrijk@wereldhave.com

