W EDSTRIJDREGLEMENT MIJN AFRICAMUSEUM

1. ORGANISATIE
BONKA CIRCUS NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3000 LEUVEN, Sluisstraat 79 /
0301 en met ondernemingsnummer 0829.515.789 (RPR Leuven) organiseert in naam en voor
rekening van het AFRICAMUSEUM, met maatschappelijke zetel gevestigd te 3080 TERVUREN,
Leuvensesteenweg 13 en met ondernemingsnummer 0306.562.560 (hierna samen de
“Organisator ”), een wedstrijd genaamd “MIJN AFRICAMUSEUM” (hierna de “Wedstrijd ”).
Deelname aan de Wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
wedstrijdreglement (hierna het “Reglement ”). Het Reglement legt de algemene
deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Wedstrijd. Iedere Deelnemer wordt
geacht de inhoud van dit Reglement te hebben gelezen, begrepen en zonder beperking te hebben
aanvaard.
Dit Reglement is te allen tijde raadpleegbaar via: www.mijnafricamuseum.be
Deelname aan de Wedstrijd is vrij en zonder aankoopverplichting.

2. TOEGANG TOT DE WEDSTRIJD
De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon dewelke de leeftijd
van 18 jaar heeft bereikt. (hierna de “Deelnemer ”).
Uitgesloten van de Wedstrijd zijn de personeelsleden, aangestelden en onderaannemers van de
Organisator, en elke andere persoon die direct of indirect aan de organisatie of uitvoering van de
Wedstrijd heeft meegewerkt, alsook hun partners, ouders, kinderen en andere personen die bij
hen inwonen.

3. VOORWAARDEN TOT DEELNAME
Iedere Deelnemer mag slechts één keer deelnemen onder zijn/haar eigen naam, met zijn/haar
unieke persoonlijke gegevens. Het is de Deelnemer niet toegelaten deel te nemen onder
verschillende pseudoniemen of in naam van één of meerdere derden. Enkel de eerste deelname
van de Deelnemer zal in aanmerking worden genomen. Meerdere deelnames, via welk middel
ook, worden geweigerd en beschouwd als ongeldig.
De Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig
zijn. De Organisator is niet verantwoordelijk indien de Deelnemer onjuiste, niet-actuele of
onvolledige gegevens verstrekt.
De Organisator kan ten alle tijde een persoon van deelname aan de Wedstrijd uitsluiten voor een
bepaalde periode, alsook de prijs die de Deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben
ontvangen door deelname aan huidige Wedstrijd terugvorderen, in geval van inbreuk op één van
de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, fraude, misleiding of een deelname te
kwader trouw aan de Wedstrijd.

4. DUUR VAN DE WEDSTRIJD

1

De Wedstrijd loopt van 12 november 2018 om 00.00 uur tot en met 9 december 2018 om 23.59
uur.
Voor deelname is de datum en het uur van ontvangst door de Organisator van de inzending
bepalend. Er wordt slechts rekening gehouden met inzendingen die door de Organisator
ontvangen worden vóór afloop van bovenvermelde wedstrijdperiode. In geen geval kan de
Organisator aansprakelijk worden gesteld voor de laattijdige ontvangst van de inzending, om
welke reden dan ook.

5. DEELNAMEMODALITEITEN
Deelname aan de Wedstrijd is uitsluitend mogelijk indien de Deelnemer zich via de website
mijnafricamuseum.be registreert via het invoeren van zijn/haar persoonsgegevens: naam,
voornaam, adres en e-mailadres en het beantoorden van de schiftingsvraag.

Iedere andere poging tot deelname zal niet in aanmerking worden genomen.
De Deelnemer verklaart zich door middel van bovenvermelde registratie via de website akkoord
dat zijn/haar persoonsgegevens gebruikt worden om door de Organisator opnieuw gecontacteerd
te worden voor de verdere praktische afhandeling.

6. PRIJS
De Deelnemers maken kans om een jaarabonnement voor het AfricaMuseum te winnen.
Tijdens de duur van de Wedstrijd, zoals uiteengezet in artikel 4, worden per week 15
jaarabonnementen weggegeven, met een maximum van 75 jaarabonnementen. Per Deelnemer
kan maximaal één jaarabonnement gewonnen worden.

7. TOEWIJZING VAN DE PRIJS
De winnaars, zullen de Deelnemers zijn, waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het dichts bij
de realiteit zal aansluiten, in overeenstemming met de praktische afspraken die na de registratie,
zoals vermeld in artikel 5 van dit Reglement.
De schiftingsvraag zal wekelijks verwijzen naar het aantal deelnemers aan de wedstrijd in de
periode tussen maandagochtend 00.01u en zondagavond 23.59u.
De winnaars zullen persoonlijk gecontacteerd worden via een persoonlijke e-mail. De winnaar zal
binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van voormelde e-mail moeten bevestigen dat hij zijn
prijs aanvaardt, conform de in de e-mail meegedeelde instructies. Bij het uitblijven van de
bevestiging van aanvaarding conform de instructies en/of binnen voormelde termijn, zal de
winnaar elke aanspraak op zijn prijs verliezen en behoudt de Organisator zich het recht voor deze
prijs opnieuw toe te wijzen door het aanduiden van een nieuwe winnaar.
Het niet aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot toekenning
van enige financiële of andere tegenwaarde.
Niet-winnaars zullen niet geïnformeerd worden.
De uitslag van de Wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.
Over de uitslag en het verloop van een Wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, email of telefonisch) met de Organisator. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.
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8. OVERHANDIGING VAN DE PRIJS
De winnaars zullen voor de overhandiging van de prijs door de Organisator gecontacteerd worden
zodat verder praktisch kan worden afgesproken.
De winnaars gaan er mee akkoord dat zij eventueel met (foto en naam) kunnen verschijnen op de
website en andere onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …) van de Organisator.

9. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij de registratie en deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer aan de Organisator
persoonsgegevens mee. De Organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de
Belgische “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” (hierna “Wet bescherming
persoonsgegevens ”) en vanaf mei 2018 met respect voor de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna “Privacyrichtlijn ” of “GDPR ”).
Bij deelname aan de Wedstrijd geven de Deelnemers hun toestemming tot het verzamelen en
verwerken van hun persoonsgegevens en tot het ontvangen van berichten van de Organisator.
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is BONKA CIRCUS NV,
met maatschappelijke zetel gevestigd te 3000 LEUVEN, Sluisstraat 79 / 0301 en met
ondernemingsnummer 0829.515.789 (RPR Leuven).
De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam en e-mailadres van de Deelnemer.
Deze gegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen
verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemer in contact te treden met
betrekking tot de deelname en om de prijzen op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.
Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of verwijdering
van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door een brief te richten aan de
Organisator met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien u de gehele of gedeeltelijke
verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, zodat de Organisator de
Deelnemer niet meer kan contacteren, kan deelname ongeldig worden verklaard en kan de
Deelnemer alle recht op enige Prijs verliezen.
Alle persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd worden verzameld zullen enkel door de
Organisator gebruikt worden in overeenstemming met de principes en modaliteiten vervat onder
huidig artikel. De verwerkte gegevens worden niet overgedragen aan derden.

10. AANSPRAKELIJKHEID
De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade die
(on)rechtstreeks verband houdt met de gewonnen prijs, zoals bijvoorbeeld voor schade uit ongeval
of diefstal naar aanleiding van de gewonnen prijs.
De Organisator behoudt zich het recht voor de Wedstrijd of zijn verloop te wijzigen indien
onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. Zij
kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil, de
Wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
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11. KLACHTEN
Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig Reglement in zonder
enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.
Elke klacht in verband met deze Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7
werkdagen volgend op het einde van de Wedstrijd, naar het adres van BONKA CIRCUS NV,
Sluisstraat 79 / 0301, 3000 LEUVEN,. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of
telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk
opgesteld zijn zullen niet behandeld worden.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK
Huidig Reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan
valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
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