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 Facebook® wedstrijdreglement: "Valentijnsdag 2014"   
 

Deze wedstrijd wordt niet georganiseerd of gesponsord door Facebook®. 

De persoonlijke gegevens zijn bestemd voor het organiserend bedrijf en niet voor Facebook®. 

 

ARTIKEL 1 : De organisator 

 
De firma Croix Chatelain waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Vilvoordsesteenweg 146, 1120 

Brussel in Belgïe (verder genoemd als “het organiserend bedrijf”), geregistreerd onder het nummer BE 0420 
146 590, organiseert tussen 11/02/2014 om 9 uur en 28/02/2014 om 16 uur, een wedstrijd zonder 

aankoopverplichting, getiteld “Sint Valentijn 2014” en verspreid op de Facebook® fanpagina van de organisator 

op het volgende adres: https//www.facebook.com/CroixChatelain (verderop de “fanpagina”). 
 

ARTIKEL 2 : Inschrijving en deelneming  

 
Deze wedstrijd staat open voor iedere fysieke meerderjarige inwoner in Europa,  de personeelsleden en 

iedereen die direct of indirect betrokken is bij de voorbereiding en de uitwerking van de wedstrijd mogen niet 

deelnemen. 

 

Om eraan deel te nemen, is het ook noodzakelijk om te kunnen beschikken over een persoonlijk toegang tot 

internet en een actieve  en geldige Facebook® account en dit gedurende het hele verloop van de wedstrijd en, 

bij gelegenheid, tot aan de levering van de prijzen. 

 

Om aan de wedstrijd deel te nemen, hoeft u gewoon, uiterlijk de 27/02/2014 om 16 uur (datum en uur van 

een geldige verbinding): 

 

1) Zich aanmelden op de Facebook® fanpagina van de organisator op het volgende adres : 

https//www.facebook.com/CroixChatelain 

(Geen andere manier van deelname –met name via post en mail –zullen in aanmerking worden 

genomen) 

2) Het volledige reglement lezen, leesbaar op de website www.croixchatelain.com Het zal doorverwezen 

worden via een link op de fanpagina, in het wedstrijdtabblad 

3) Beantwoorden op de volgende vraag: 

“De deelnemers moeten het totale aantal rozen geven die zichtbaar zijn op de valentijn foto via privé 

bericht” 

4) De voorwaarden en omstandigheden aanvaarden, waarbij het gebruik van hun namen, voornamen en 

mail. 

 

De deelnemer mag vrienden uitnodigen op de web pagina Croix Chatelain, om aan de wedstrijd deel te nemen. 

 

Slechts een deelname per persoon is toegestaan. 

Het is nadrukkelijk verboden om deel te nemen met meerdere Facebook® accounts.  

 

Om zijn inschrijving te bevestigen, moet de deelnemer het  informatieformulier volledig en oprecht invullen. 

De deelnemer is ingelicht en aanvaardt dat deze gegevens het bewijs van zijn identiteit zijn. 
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ARTIKEL 3 : Het respect voor de hele wedstrijd 
 

De organisator behoudt zich het recht om elke deelnemer die fraudeert met de werking van het spel of de 

fanpagina of in strijd gaan met de officiële regels van de wedstrijd, te diskwalificeren. De organisator behoudt 

zich het recht voor iedereen die probeert te frauderen of de legitieme werking van deze wedstrijd te 

ondermijnen te vervolgen. 

 

De organisator behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer uit te sluiten die poging tot fraude en/of 

misbruik heeft gepleegd. De organisator heeft niet de verplichting om een systematische controle uit te voeren 

van alle deelnemers, maar eventueel kan deze controle beperkt worden tot de potentiële winnaars. 

 

De organisator zal kunnen besluiten om de wedstrijd te annuleren als het blijkt dat er duidelijk gefraudeerd 

werd in het kader van de wedstrijd door o.a. gegevens te wijzigen. 

 

De organisator behoudt zich het recht voor om, de wedstrijd te wijzigen, in te korten of te annuleren door 

onafhankelijke gebeurtenissen van zijn wil. 

 

De organisator onttrekt zich van alle verantwoording in geval van verstoring van het internet, van het materiaal 

dat gebruikt wordt voor het in ontvangst nemen van de prijs evenals de levering ervan, een technisch defect, 

een afwijking, problemen met de software van welke aard dan ook (computervirus), waardoor dit als gevolg 

heeft dat het systeem van de deelnemer, of bestanden, of de opgeslagen gegevens een foutmelding kunnen 

krijgen zowel voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten. 

 

De organisator mogen ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen, vertraging van de levering, 

schade of extra kosten van welke aard dan ook als gevolg van de verzending van de toegewezen prijzen. 
 

ARTIKEL 4 : Prijzen 

 
Worden in het spel gebracht in deze wedstrijd: 3 rode gieters Lungo van het merk Xala (van een waarde van 

23,95 € BTW ieder). Totale waarde : 71,85 € BTW 

De waarde van de prijzen wordt bepaald op het moment van de opstelling van dit reglement en kan niet 

betwist worden. 

 

Slechts een prijs kan worden toegekend per adres. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar in contanten 

of andere voordelen in natura. 

 

Alle mogelijke kosten volgend op de wedstrijd vallen volledig ten laste van de winnaar. 

ARTIKEL 5 : Aanwijzing van de winnaars 

Iedere week zal de eerste deelnemer die het goede antwoord heeft gegeven, als winnaar benoemd worden. 

 

Drie lotingen zullen drie(3) winnaars onder de deelnemers aanstellen die juist op de vraag, overeenkomstig deze 

regeling, hebben geantwoord. De namen van de winnaars zullen op de website van de organisator 

www.croixchatelain.com worden gepubliceerd en de winnaars zullen geïnformeerd worden via mail dat zij bij 

hun inschrijving aangewezen hebben. 

http://www.croixchatelain.com/
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Datum van aanstelling van de winnaars: 

 Maandag 17 februari 2014 om 14 uur 

 Vrijdag 28 februari 2014 om 14 uur 

 Vrijdag 7 maart 2014 om 14 uur 

ARTIKEL 6 : Prijsuitreiking  
 

De prijzen zullen verzonden worden naar het adres vermeld door de deelnemer, in de maand die volgt op het 

einde van de wedstrijd. 

 

De organisator mag ook niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van problemen en/of beschadiging 

opgelopen tijdens het transport of tijdens de verzending van de prijzen. In dit geval,  wordt het de 

aansprakelijkheid van de vervoerder. De winnaar kan hiervoor de vervoerder aansprakelijk stellen zonder de 

organisator erbij te betrekken. 

 

Elk aangeboden prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar in 

contanten of andere voordelen in natura. 

 

ARTIKEL 7 : Twistpunt 

 

Deelnamen aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van deze verordening door de deelnemers. 

 

Deze wedstrijd en de interpretatie van deze regeling zijn onderworpen aan het Belgisch recht en enventuele 

geschillen onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 

 

De organisator mag niet verantwoordelijk gesteld worden door de winnaars van de wedstrijd voor de prijzen 

die uitgereikt worden, o.a. voor de levering, de gesteldheid van de prijzen, de kwaliteit, de incidenten die 

kunnen voorkomen, ongelukken, of de behandeling van het product.  

 

ARTIKEL 8 : Verantwoording 

 
De verantwoordelijkheid van de organisator is strikt beperkt tot de prijsuitreiking die rechtsgeldig gewonnen is. 

 

Deze wedstrijd is niet gesponsord of gecontroleerd door Facebook®. 

 

De organisator mag niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele problemen met betrekking tot de 

internetverbinding of voor inbraak, poging tot inbraak, fraude, bugs, technische problemen of andere redenen 

waardoor dit zou kunnen leiden tot administratieve storingen, problemen in de veiligheid, de eerlijkheid, de 

integriteit of het beheer van de wedstrijd. 

De organisator mag evenals niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele foutmeldingen, 

verwijderingen, onderbrekingen en / of voor het gegevensverlies van de deelnemer. 

 

De organisator mag niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele internetverbindingsproblemen, de 

kwaliteit van de technische uitrusting van de gebruikers, of de kwaliteit van de internettoegang die invloed zou 

kunnen hebben op de verbindingstijd die nodig is voor de deelname aan de wedstrijd. De verantwoordelijkheid 

van de organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnemers niet geregistreerd of onvolledig 

zijn. Of als de gegevens niet gecontroleerd kunnen worden. 

 


