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Wedstrijdreglement: ‘Update uw Ring Shopping profiel en maak kans 
op een Gift Card!’ 
 
 
Artikel 1: Organisatoren 
Deze wedstrijd wordt gezamenlijk georganiseerd door Ring Shopping Comm.VA Wereldhave Belgium 

(“Beheerder”) en de eigenaar van Ring Shopping, Wereldhave Belgium N.V. met maatschappelijke 

zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30/6, KBO 0 412.597.022 (“Eigenaar”). Gezamenlijk aangeduid als 
“Organisatoren”. 

 

Artikel 2: Algemene voorwaarden 
De wedstrijd wordt enkel beheerst door dit reglement.  Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt 

elke deelnemer dit reglement, alsook de wedstrijdbeslissingen die door de organisatie worden 
opgenomen. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door de organisator 

behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden.   

Om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd dienen de kandidaten: 

- Ouder te zijn dan 18 jaar 

- In België gedomicilieerd te zijn 

Personeelsleden en medewerkers van Ring Shopping Kortrijk en van de ondernemingen die bij de 

organisatie betrokken zijn, kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd.  Elke deelnemer kan slechts één 
maal deelnemen.  

Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als onredelijk worden 

beschouwd en zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames. 

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd 
Deelnemen kan vanaf 25 maart 2017 om 9u00 t.e.m. 25 april 2017 om 16u00. Men dient het 
formulier in te vullen en in te dienen dat via de nieuwsbrief op 25 maart werd verstuurd. Elk formulier 

wordt opgenomen in een online database.  
 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd op vrijdag 28 april 2017.  

Om voor de prijs in aanmerking te komen dient de deelnemer de vraag juist te beantwoorden. Uit de 

goede antwoorden wordt de winnaar geselecteerd die het juiste antwoord, of een antwoord dat het 

juiste antwoord het meest benadert, heeft gegeven op de schiftingsvraag. In geval van ex aequo zal 

de deelnemer die als eerste het juiste antwoord gaf als winnaar aangeduid.  

Artikel 4: wedstrijdvraag 

De deelnemer dient volgende gegevens in te vullen op het formulier: e-mail, naam, voornaam, geslacht, 
geboortedatum, woonplaats, telefoon en interesses. 

De deelnemer dient alsook volgende schiftingsvraag te beantwoorden op het deelnemingsformulier: 

“Hoeveel bezoekers kreeg Ring Shopping over de vloer tijdens de eerste soldendag van dit jaar (dinsdag 
03/01/2017)? “ 
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Artikel 5: Prijs 
De winnaars van de wedstrijd winnen oftewel een Gift Card ter waarde van €200, oftewel een Gift 

Card ter waarde van €100, oftewel een Gift Card ter waarde van €25. De waarde van de Gift Card 
wordt bepaald naargelang de juistheid van het antwoord op de schiftingsvraag. De prijs is niet ruilbaar 

tegen contanten of andere voordelen in natura.   

Artikel 6: Betwistingen 
In geval van betwistingen voortvloeiend uit dit reglement of over zaken die in het reglement niet 
voorkomen, wordt een onherroepelijke beslissing genomen door de Eigenaar van Ring Shopping. 

 

Artikel 7: Inwerkingtreding 
Huidig reglement treedt in werking op het moment van aanvaarding door de deelnemer.  

 

Artikel 8: eerbiediging van de Privacywetgeving 
In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens, zullen de 

gegevens van de deelnemers (identificatiegegevens verkregen van de deelnemer bij het aanmaken 

van een profiel op de Website of in de loop van de Wedstrijd) in een databank worden opgenomen 

bestemd om gebruikt te worden met het oog op het beheer van de Wedstrijd en het overhandigen 

van de prijs aan de winnaars. 

De deelnemers hebben ten allen tijde het recht van toegang tot en verbetering van hun 

persoonsgegevens. De deelnemers hebben tevens het recht zich gratis te verzetten tegen elke 

verwerking voor directe marketing doeleinden. Om hun rechten uit te oefenen, volstaat het om hun 

verzoek schriftelijk en gedagtekend over te maken aan een van de Organisatoren: 

- per brief naar een van de adressen vermeld in artikel 1, met als bijlage een kopie van hun 

identiteitskaart; of 

- per e-mail naar het volgende adres: info.kortrijk@wereldhave.com 

Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de 

softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even 

welke aantasting. De verbinding met de applicatie en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de 

volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. De kost voor het gebruik van het internet is voor 

rekening van de deelnemers.  

Artikel 9: aansprakelijkheid  

De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de wedstrijd 

afgelast of gewijzigd wordt door overmacht. 

De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden indien de actiewebsite/applicatie niet 

toegankelijk is om reden van server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert 

kennis en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen van het internet, met name 

wat de technische prestaties betreft, 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 

beveiligen van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door 

eventuele virussen op het netwerk. 

De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor onder meer: 

- transmissies via het internet 
- slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software 

- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken 

- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook 
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De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade 

ten gevolge van een onderbreking, om het even welke dysfuncties, het uitsluiten van deelnemers of 

het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreeks of 

onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de pagina. 

In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de organisator voor de kosten die samengaan 

met de deelname. 

Artikel 9: Nietigheid  
Mocht een van de voorwaarden van dit reglement nietig of niet van toepassing worden verklaard, dan 

blijven de andere voorwaarden onverminderd van kracht. Deze voorwaarde is van toepassing in de 

mate dat zij door de wet wordt toegelaten. 

Artikel 10: Praktisch 

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op www.ringshopping.be of op aanvraag via 

info.kortrijk@wereldhave.com 

 

 

http://www.ringshopping.be/

