wedstrijdvoorwaarden
WEDSTRIJDVOORWAARDEN DE KLOEK PAASACTIE 2018:
KLEUR EN WIN EEN KLEDINGBON T.W.V. € 100 OF ANDERE
KEI LEUKE PRIJZEN
‘Kleur en win een kledingbon t.w.v. € 100 of andere kei leuke prijzen’ is een wedstrijd georganiseerd door
De Kloek BVBA, gevestigd op de Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk met het ondernemingsnummer
BE 0861.449.179 (hierna ‘aanbieder’) en zal hierna ‘wedstrijd’ worden genoemd. ‘Kleur en win een
kledingbon t.w.v. €100 of andere kei leuke prijzen’ is een wedstrijd waarbij de deelnemers kans maken
op de volgende prijzen:
• 1ste prijs: een kledingbon van Stars of Tomorrow t.w.v. € 100. Vrij te besteden bij Stars of Tomorrow
(Langestraat 55, B-2240 Zandhoven).
• 2de prijs: een 10-beurtenkaart van De Kloek t.w.v. € 50. Vrij te besteden bij De Kloek
(Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk).
• 3de prijs: een bon voor een luxe ontbijt voor het winnende kindje en 2 volwassenen t.w.v. € 36. Vrij te
besteden bij De Kloek (Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk) tijdens een luxe ontbijt op zondag.
Raadpleeg onze kalender op www.dekloek.be.
• 4de & 5de prijs: een bon voor 1 gratis dag spelen met smulbox en ijsje t.w.v. € 13. Vrij te besteden bij
De Kloek (Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk).
• 6de tot 10de prijs: een ontbijtbon voor 1 kindje t.w.v. € 6. Vrij te besteden bij De Kloek
(Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk) op een zondag naar keuze van 09.00 tot 11.30 u.
Deze wedstrijd is toegankelijk via binnen- en buitenspeeltuin De Kloek, de Facebook- en Instagrampagina
van De Kloek en via de website www.dekloek.be.

Artikel 1
Deelname aan De Kloek-kleurwedstrijd is enkel voorbehouden aan kinderen tot en met 14 jaar.
Een tekening kan enkel ingediend worden door fysieke personen die in België woonachtig zijn, de leeftijd
van 18 jaar hebben bereikt en in naam optreden van hun kind(-eren) met uitsluiting van:
• de personeelsleden van De Kloek.
• zijn communicatie- en adviesbureaus.
• hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn.

Artikel 2
De Kloek-kleurwedstrijd loopt van zaterdag 31 maart 2018 tot en met zondag 15 april 2018. De actieperiode loopt van 31/03/2018 tot en met 15/04/2018. Het bepalen van de winnaars gebeurt door een
jury. De selectie van de jury vindt plaats op 18/04/2018 na afloop van de actie. De winnaars worden
schriftelijk via een brief, een e-mailing, de website (www.dekloek.be), de Facebookpagina (www.facebook.
com/speeltuindekloek) en Instagram (www.instagram.com/speeltuindekloek) op de hoogte gebracht.
De prijzen worden na onderling overleg afgehaald bij speeltuin De Kloek op een tijdstip overeengekomen
met Raf Van Goubergen, verantwoordelijke van binnen- en buitenspeeltuin De Kloek.
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Het aantal deelnames per consument is beperkt. Elk kindje mag slechts 1 inzending doen. Er wordt
maximaal één prijs toegekend per adres/woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.
In totaal zijn er 10 prijzen te winnen:
• 1ste prijs: een kledingbon van Stars of Tomorrow t.w.v. € 100. Vrij te besteden bij Stars of Tomorrow
(Langestraat 55, B-2240 Zandhoven).
• 2de prijs: een 10-beurtenkaart van De Kloek t.w.v. € 50. Vrij te besteden bij De Kloek
(Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk).
• 3de prijs: een bon voor een luxe ontbijt voor het winnende kindje en 2 volwassenen t.w.v. € 36. Vrij te
besteden bij De Kloek (Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk) tijdens een luxe ontbijt op zondag.
Raadpleeg onze kalender op www.dekloek.be.
• 4de & 5de prijs: een bon voor 1 gratis dag spelen met smulbox en ijsje t.w.v. € 13. Vrij te besteden bij
De Kloek (Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk).
• 6de tot 10de prijs: een ontbijtbon voor 1 kindje t.w.v. € 6. Vrij te besteden bij De Kloek
(Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk) op een zondag naar keuze van 09.00 tot 11.30 u.

Artikel 3
Om geldig deel te nemen aan De Kloek-kleurwedstrijd, moet de consument:
• De Kloek kleurplaat downloaden via www.dekloek.be en zelf printen of
deze afhalen bij De Kloek (Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk).
• De kleurplaat ingekleurd en ingevuld terug bezorgen voor zondag 15 april 2018 om 20.00 u bij De Kloek.

Artikel 4
De Kloek kan ten allen tijde een persoon van deelname aan acties georganiseerd door De Kloek voor
een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de actievoorwaarden of in geval van
misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een actie. De Kloek is gerechtigd deelnemers
te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat zij niet conform de actievoorwaarden handelen dan wel
indien deelnemers anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de actie.

Artikel 5
De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden.

Artikel 6
De organisatoren van De Kloek-kleurwedstrijd wijzen elke verantwoordelijkheid
van de hand, indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht.

Artikel 7
Conform aan de voorschriften, bepaald door de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de
bescherming van de privacy in verband met de behandeling van persoonlijke gegevens en de GDPR zoals
deze van kracht zal gaan op 25 mei 2018, stelt De Kloek de deelnemers op de hoogte van het opnemen

www.dekloek.be

/speeltuindekloek

wedstrijdvoorwaarden
van hun persoonlijke gegevens in een bestand dat uitsluitend wordt gebruikt voor het goede verloop van
deze actie, tenzij de consument uitdrukkelijk z’n akkoord geeft op de kleurplaat voor het gebruik van zijn
gegevens voor andere doeleinden zoals het ontvangen van e-mails van info@dekloek.be. De Kloek privacy
policy kan ten alle tijden geraadpleegd worden via www.dekloek.be/privacy. Extra inlichtingen kunt u
verkrijgen bij de commissie voor de bescherming van de privacy op volgend adres: Hoogstraat 139 te
1000 Brussel.

Artikel 8
De door de deelnemer in verband met de actie aan De Kloek verstrekte persoonsgegevens, worden
opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet bescherming persoonsgegevens
van toepassing. De deelnemer geeft De Kloek toestemming om al haar persoonsgegevens te gebruiken
voor de organisatie en uitvoering van de actie.

Artikel 9
Vragen, opmerkingen of klachten over de actie of deze wedstrijdvoorwaarden kunnen kenbaar worden
gemaakt aan De Kloek BVBA, T.A.V. Raf Van Goubergen, Liersesteenweg 92 a, 2280 Grobbendonk, België.
De Kloek zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten binnen de 4 weken af te handelen.

Artikel 10
Deelname aan De Kloek-kleurwedstrijd houdt meteen
de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

Artikel 11
Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd of
gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Kloek.

Artikel 12
Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13
De wedstrijdvoorwaarden zijn onmiddellijk downloadbaar of printbaar bij aanvang van de wedstrijd.
Het kan ook verkregen worden op schriftelijke aanvraag bij de aanbieder, vergezeld van een vooraf aan
zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar de maatschappelijke
zetel van de aanbieder.

Artikel 14
Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis. Je hoeft geen betalende klant te zijn bij De Kloek om mee te doen.
Datum laatste wijziging: 30/03/2018
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