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Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Dennis Pluy, hierna de organisator genoemd.
Live bezoeken en bekijken kan in de Prinses Elisabethlaan 53 te 8450 Bredene. De verlichting brandt dagelijks op
weekdagen tussen 16u30 en 21u00 en in het weekend van 14u00 tot 21u00, dit tot 13/01/2019. Dagen en uren
kunnen variëren naargelang de agenda van de organisator. Gelieve u te informeren via de facebook pagina
www.facebook.com/kersthuisbredene
Deelnemen kan op volgende manieren:

Een deelname via de ter beschikking gestelde PC tijdens de bezoekdagen.

Via het wedstrijdformulier op www.kersthuisbredene.be.
Er kan slecht één Deelname per natuurlijk persoon worden geregistreerd.
Deelnames door middel van reactie op een foto en of gedeelde foto op facebook/het internet, worden als Niet
geldige deelnames gerekend, dus deze maken geen kans op de prijs.
De organisator behoud het recht deelnemers te schrappen wanneer er vermoeden is van misbruik.
Bij een dubbele deelname door één en dezelfde natuurlijk persoon, telt enkel de eerste deelname.
Deelnemen kan tot 11/01/2019 21u. De winna(a)r(es) zal bekend worden gemaakt vanaf 11/01/2019 22u.
Als er geen deelnemer is die het juiste antwoord raad, dan wordt de fles geschonken aan de persoon die het
dichtst bij het juiste aantal zit.
Bij gelijke uitkomst tussen twee of meerdere deelnemers wordt de prijs verloot door trekking door een
onschuldige hand.
Bij een minderjarige winna(a)r(es) wordt een fles KidiBul gegeven aan de winna(a)r(es), De fles Champagne wordt
enkel meegegeven aan de begeleidende volwassen persoon.
Iedere deelnemer waar van een mailadres bekend is, krijgt een mail met de uitslag van de wedstrijd.
De winna(a)r(es) wordt persoonlijk via mail en/of telefoon verwittigd.
De winna(a)r(es) kan de prijs komen afhalen tot 04/02/2019 23:59 na afspraak. Daarna vervalt het opeisrecht van
de winna(a)r(es). Hierna wordt de eerste opvolger ingelicht die dan tijd heeft tot 18/02/2019 23:59 na afspraak.
Daarna vervalt het opeisrecht van de 2de winna(a)r(es). Hierna wordt de derde opvolger ingelicht die dan tijd
heeft tot 04/03/2019 23:59 na afspraak. Daarna vervalt het opeisrecht van de 3de winna(a)r(es).
De wedstrijd loopt onherroepelijk af 04/03/2019 23:59, de niet afgehaalde prijs kan na deze datum niet meer
opgeëist worden.
Alle persoonlijke gegevens van de deelnemers worden na afhaling van de prijs onherroepelijk verwijderd.
Alle persoonlijke gegevens van de deelnemers worden nooit doorverkocht of weggegeven aan derden.
Facebook® kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en ondersteund deze niet. Facebook® kan dus ook niet
verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.
Deelnemers verschaffen informatie aan de organisator, niet aan Facebook®.
Telenet® kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en ondersteund deze niet. Telenet® kan dus ook niet
verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.
Deelnemers verschaffen informatie aan de organisator, niet aan Telenet®.
Make-A-Wish® kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en ondersteund deze niet. Make-A-Wish ® kan dus
ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.
Deelnemers verschaffen informatie aan de organisator, niet aan Make-A-Wish ®.
Make-A-Wish® kan niet geassocieerd worden met de wedstrijd en ondersteund deze niet. Veuve Clicquout ® kan
dus ook niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.
Deelnemers verschaffen informatie aan de organisator, niet aan Veuve Clicquout ®.
De prijs kan afgehaald worden of op eigen risico en mits betaling van de verzendkosten opgestuurd worden naar
uw thuis adres.
De winna(a)r(es) wordt indien mogelijk persoonlijk verwittigd, en krijgt een vermelding via de sociale media en op
de site van www.kersthuisbredene.be.
Het aantal aanwezige leds aan mijn gevel, dakgoot en ramen(binnen en buiten) wordt geteld aan de hand van de
gegevens op de doos waarin ze zijn aangekocht of geteld per lopende meter of visueel geteld in de slinger. Of
deze nu branden of niet.
De organisator is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde Veuve Clicquout Champagne.
Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisator aangepast worden. De organisator adviseert daarom
de voorwaarden regelmatig te bekijken.

