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ÉÉN VAN TWEE
BOEIENDE BOEKEN
1. Inleiding
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd om
een van onderstaande twee boeken te winnen, en enkel
op deze wedstrijd.
De boeken die gewonnen kunnen worden zijn in dit geval
“Hoffy’s” van uitgeverij Kannibaal en “Bij ons in het Dorp”
van uitgeverij Lannoo.
Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt
georganiseerd door ‘Imeldazine’, hierna benoemd als
de organistor, een merk van HOSPIzine VOF, met als
maatschappelijke zetel: Rijmenamseweg 21, 2820
Bonheiden.

2. Deelnemingsvoorwaarden
In principe is iedereen vrij om deel te nemen aan de
wedstrijd, met uitzondering van medewerkers en
bestuursleden van HOSPIzine en Crossmark.
Minderjarigen mogen enkel deelnemen mits een
aantoonbare toelating van hun ouders of voogd.
Eventuele communicatiekosten verbonden aan de
deelname uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele
vergoeding of bijdrage verschuldigd voor de deelname aan
de wedstrijd.
Indien de winnaar van de wedstrijd niet voldoet aan deze
voorwaarden, verliest deze automatisch het recht op de
prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Wedstrijdverloop
Om deel te nemen aan de wedstrijd dien je een
kennisvraag correct te beantwoorden. Deelnemen kan
tot en met vrijdag 29 mei 2020, om 12u sluiten wij de
wedstrijd af. De winnaar zal nadien persoonlijk op de
hoogte gebracht worden. We wensen je veel succes!
In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen,
wordt de winnaar via een schiftingsvraag bepaald uit
alle deelnemers met het juiste antwoord. Indien de
schiftingsvraag geen uitsluitsel geeft, is de winnaar van
de hoofdprijs de deelnemer van wie de organisator als
eerste het juiste antwoord op de wedstrijdvraag én op de
schiftingsvraag heeft ontvangen.

Wedstrijd voorwaarden
Uit de wedstijd kunnen slechts twee winnaars
voortkomen, didie elk één van de twee boeken winnen. De
gewonnen prijs zal niet worden overgedragen aan iemand
anders en kan niet worden geruild of in geld worden
omgezet. We behouden tevens het recht om, omwille van
productionele of inhoudelijke redenen, de prijs te wijzigen.

4. Aansprakelijkheid
De organistor is niet verantwoordelijk voor mogelijke
schade, lichamelijke letsels of ongevallen gerelateerd aan
deelname of het winnen van deze wedstrijd.
Wanneer een deelnemer onvoldoende, onvolledige
of foute gegevens opgeeft bij hun deelname, kan de
organisatie evenmin verantwoordelijk geacht worden voor
het niet kunnen bezorgen van de prijs.
De prijs zal worden verzonden via een koerierdienst. De
organisator is niet aansprakelijk wanneer deze in gebreke
zou blijven om de prijs te overhandigen, noch wanneer
er na levering defecten of tekortkomingen aan de prijs
zouden zijn.

5. Privacy
De gegevens die de deelnemers invullen op het
wedstrijdformulier worden tijdelijk opgeslagen in een
beveiligde databank. Deze databank wordt ten laatste één
week na aflopen volledig verwijderd.
Enkel mensen die daarvoor toestemming geven worden
opgenomen in het adressenbestand van HOSPIzine en
kunnen dusdanig nieuwsbrieven ontvangen van onze
organisatie.
De deelnemers behouden uiteindelijk wel altijd het
recht hun gegevens te kunnen raadplegen, aanpassen of
verwijderen.

