Wedstrijd So’SPIE – « Win een BONGO Adrenaline voor 2 personen »
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door SPIE Belgium waarvan de hoofdzetel is gevestigd in
de Twee Stationsstraat 150-152, 1070 Brussel.
2. SPIE Belgium behoudt zich het recht om de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen of te
annuleren indien de omstandigheden dit vereisen.
3. Geen enkele correspondentie (brief, e-mail en/of telefonische communicatie) zal met
betrekking tot dit reglement, de organisatie of het resultaat van de wedstrijd, worden
uitgewisseld. Alle communicatie of bijkomende publicaties met betrekking tot de wedstrijd
worden beschouwd als punt van huidig reglement. De beslissingen van SPIE Belgium zijn
niet betwistbaar.
4. Elke fysieke persoon woonachtig op Belgisch grondgebied kan deelnemen aan de wedstrijd.
5. De specifieke deelnemingsvoorwaarden worden in de wedstrijd zelf toegelicht. Deze
specifieke voorwaarden vervolledigen de huidige algemene voorwaarden. In geval van
conflict zijn het de algemene voorwaarden die gelden. Er bestaat geen enkele aankoop
voorwaarde voor het deelnemen aan de wedstrijd, enkel indien anders bepaald.
6. De gewonnen geschenken kunnen in geen enkel geval gewisseld worden aan een
tegenwaarde in geld of andere winst in natura. De prijs wordt toegekend of overhandigd aan
de winnaar, aan wie kan gevraagd worden zijn identiteit te bewijzen.
7. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de wedstrijd, mag elke deelnemer maar één
enkele keer deelnemen.
8. In geval van misbruik, oplichterij of fraude, behoudt het bedrijf zich uitdrukkelijk het recht om
de deelnemer(s) betrokken bij deze wedstrijd of bij andere wedstrijden van het bedrijf uit te
sluiten.
9. Door zijn deelname aan de wedstrijd stemt de deelnemer automatisch en zonder
voorbehoud in dat zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn foto alsook zijn
identificatie als deelnemer of winnaar wordt gepubliceerd door het bedrijf. Hij doet hiervoor
afstand van zijn rechten.
10. Het artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van
het privéleven is van toepassing op de persoonlijke gegevens van de deelnemers. Deze
gegevens zijn opgenomen in een adressenbestand dat ter beschikking kan gesteld worden
aan derden en/of intern kan gebruikt worden in het kader van commerciële acties (“direct
marketing”). De deelnemer heeft op elk moment het recht tot toegang, tot correctie en tot
rechtzetting van zijn gegevens.
11. Teneinde deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het ganse reglement en
dit zonder voorwaarden.
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