
ALGEMENE VOORWAARDEN  
ONLINE WINACTIE ‘ADVENT KALENDER’ 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online wINACTIE naar aanleiding van 
eindejaar 2018 die door Ring Shopping georganiseerd en gepubliceerd worden op 
sociale media van Ring Shopping. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Ring 
Shopping.  
 
 
De organisator  
Deze winactie wordt georganiseerd door winkelcentrum Ring Shopping  
Ringlaan 34, 8500 Kortrijk met als eigenaar COMM. VA Wereldhave Belgium. 
 
Looptijd  
De fotowedstrijd start op dinsdag 4 december 2018 en loopt tot en met maandag 24 
december 2018. 
 
Voorwaarden 
 
• Door deel te nemen aan de Facebook/Instagram actie geven deelnemers aan akkoord 
te gaan met deze deelnamevoorwaarden.  
• Van 4/12/18 tem 24/12/18 wordt er dagelijks een Facebook/Instagram winactie opgezet 
geldig van 10u tot 22u. Klanten kunnen aan elke actie deelnemen, maar slechts éénmaal 
winnen. 
• De winnaars van Facebook/Instagram acties worden gekozen aan de hand van de 
meest originele reactie (reden waarom iemand het geschenk verdient) op de 
Facebook/Instagram post. 
• 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 anders 
aangegeven in deze voorwaarden.  
• Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Ring Shopping Center 
zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit 
deelname aan deze promotie actie. 
• Deze promotie actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid 
door Facebook. 
• Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijke vertegenwoordiger toestemming gegeven of 
kennis genomen van de voorwaarden.  
• Deze Facebook promotie actie handelt in overeenstemming met de Gedragscode 
promotionele Kansspelen.  
 
Hoe deelnemen?  
Elke deelname aan een winactie is geldig van 10u tot 22u. 
Om deel te nemen aan de winactie dient de klant:  
een reactie te plaatsen onder de Facebook/Instagram winactie foto van de dag met 
daarin:  

 de getagde persoon die dit cadeau verdient (niet zichzelf) 
 de reden waarom deze persoon dit cadeau verdient 



 
 
 
Bekendmaking winnaar 
De winnaar(s) word(t)(en) op de hoogte gebracht via Facebook/Instagram de dag na de 
winactie om 10u. Bijvoorbeeld: De winnaar van de winactie op 4 december wordt op 5 
december om 10u bekend gemaakt.  
 
De Prijs 
De prijs is elke dag anders. De prijs wordt u aangeboden door de aangeduide winkel. 
Soms vallen er meerdere prijzen te winnen. De prijs wordt in de winkel afgehaald. 
 
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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