Grote wedstrijd decowin.be ‐ Reglement

Artikel 1
De wedstrijd "www.decowin.be" (hierna het “spel”) begint op 22 mei 2013 en eindigt op 31 januari
2015 (middernacht). In de tussentijd kan het spel voortijdig worden onderbroken of uitgesteld door
de wedstrijdleiding. Er wordt slechts één prijs toegekend per gezin dat op hetzelfde adres woont.
Het spel wordt georganiseerd door Advinci, gelegen in de Vrijwilligerslaan 19 te 1160 Brussel België (hierna de “Organisator”).

Artikel 2
Deelname aan het spel is gratis en zonder aankoopverplichting mogelijk voor iedereen die dat wil,
maar niet voor personeelsleden van de organiserende onderneming en hun familieleden.
Minderjarigen mogen alleen deelnemen als zij daar voorafgaand toestemming voor hebben
gekregen van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Hun deelname
impliceert dat zij die voorafgaande toestemming hebben gekregen. De Organisator behoudt zich
het recht voor daar op elk moment een bewijs van te vragen en minderjarigen uit te sluiten die dat
bewijs niet voorleggen. Elke deelnemer mag slechts met één enkel e-mailadres deelnemen.
Meerdere deelnames van eenzelfde deelnemer met verschillende e-mailadressen, identiteiten of
elke andere soortgelijke manier leiden automatisch en zonder kennisgeving tot de uitsluiting van
die deelnemer. Elke vorm van fraude leidt automatisch en zonder kennisgeving tot de volledige
uitsluiting van de deelnemer in kwestie. Er worden geen klachten aanvaard.

Artikel 3
Iedereen die aan het spel deelneemt, wordt hierna “deelnemer” genoemd. Door aan dit spel deel te
nemen, verklaart de deelnemer impliciet dat hij het onderhavige reglement volledig en
onvoorwaardelijk aanvaardt.
De volgende instructies moeten worden gevolgd om aan het spel te kunnen deelnemen.
Bij dit spel moeten de deelnemers het juiste antwoord of het best benaderende antwoord op de
schiftingsvraag geven, die betrekking heeft op het totale aantal personen per maand dat op de
laatste dag van elke spelmaand tot middernacht heeft deelgenomen.
De hoofdprijs – een verfbudget van De Keyn voor 250 m² (= 25 liter verf van De Keyn), bij Durieu
Coatings, de verffabrikant – zal elke maand worden toegekend aan de deelnemer wiens antwoord
het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert. In geval van ex aequo zal per email een tweede schiftingsvraag worden gesteld die de doorslag zal geven.
De foto’s en afbeeldingen van de geschenken zijn niet bindend.
Alle resultaten worden getoond in het spel zelf (pagina ‘resultaten’) en worden per e-mail naar de
deelnemers gestuurd.
Voor het verkrijgen van nieuwe kansen om te antwoorden op de schiftingsvraag door de
verzending van een uitnodiging voor het spel naar een vriend, zijn alleen bestaande emailadressen geldig die niet van de deelnemer zijn, maar van bestaande personen uit de omgeving
van de deelnemer. Het gebruik van andere adressen of van meerdere adressen van dezelfde
persoon leidt automatisch tot de ongeldigheid van de deelname in kwestie en van alle vorige
deelnames.

Tijdens het spel kunnen de deelnemers ook meteen iets winnen dankzij een krasspel. Die loting
bepaalt de winnaars via een NIET toevallige en automatische methode waarbij de opeenvolging van
toekenning van de prijzen al van tevoren is vastgelegd. Er worden geen klachten aanvaard over de
omstandigheden waarin de winnaars van de onmiddellijke prijzen worden aangeduid.
Onmiddellijke winsten bestaan uit bonnen ter waarde van € 15 incl. btw voor een bestelling van
minstens € 30 incl. btw en excl. verzendingkosten in de webwinkel Solutions-deco.be. Deze
waardebonnen kunnen niet worden ingeruild voor cash geld. Ze zijn geldig tot eind april 2015.
Daarna zijn ze niet meer bruikbaar. Alle andere deelnemers krijgen een kortingsbon ter waarde van
€ 5 incl. btw voor een bestelling van minstens € 30 incl. btw en excl. verzendingskosten in de
webwinkel Solutions-deco.be. Deze waardebonnen kunnen niet worden ingeruild voor cash geld. Ze
zijn geldig tot eind april 2015. Daarna zijn ze niet meer bruikbaar.
Elke speler kan per maand in elk geval slechts één keer deelnemen, want anders worden zijn
deelname in kwestie en alle vorige deelnames ongeldig.
Via zijn inschrijving geeft de deelnemer aan Advinci toelating om hem e-mails te sturen in het
kader van het beheer van het spel en in het bijzonder een welkomstmail, herinneringsmails, een email met de resultaten, een e-mail met reclame voor de activiteiten van de organisator van de
wedstrijd en diens partners waarvan de logo’s onderaan op elke wedstrijdpagina te zien zijn.
De deelnemer kan zich na de ontvangst van de welkomstmail evenwel voor alle of een deel van die
e-mails uitschrijven.
De formulieren worden automatisch opgeslagen en gekoppeld aan de gegevens van de deelnemers
die hun deelname via de interface van het spel zelf hebben verstuurd.
Alle resultaten worden via e-mail aan de deelnemers meegedeeld en verzonden en ze worden ook
weergegeven op de pagina met winnaars. Dat gebeurt ten laatste ’s middags op de laatste dag van
elke maand voordat de datum en het uur van het einde van de volgende spelfase zijn verstreken.
Het spel decowin.be is onderverdeeld in 12 spelfases. Elke fase start op de eerste dag van elke
maand en eindigt op de laatste dag van elke maand om middernacht.
Bij meerdere deelnames, met name door het gebruik van meerdere e-mailadressen (of door het
gebruik van verschillende identiteiten of elke andere manier om zich meermaals in te schrijven),
worden alle deelnameformulieren van de deelnemer in kwestie geweigerd en als ongeldig
beschouwd.
Elke deelname aan het spel op ongezegeld papier of in om het even welke andere vorm dan het
deelnameformulier van de Organisator is uitgesloten.
Deelnames aan het spel zijn alleen geldig wanneer op het deelnameformulier alle gevraagde
informatie is ingevuld. Elke inschrijving met fouten of ongepast of lasterlijk taalgebruik wordt als
ongeldig beschouwd.
Onvolledige deelnameformulieren met foute, valse of verdraaide informatie worden bijgevolg niet
in aanmerking genomen en de Deelnemer die een dergelijk deelnameformulier indient, wordt van
rechtswege beroofd van elk recht op het verkrijgen van om het even welke prijs. De winnaars
worden persoonlijk verwittigd.
De Organisator stelt alles in het werk om de winnaars te verwittigen (via e-mail). De Organisator
behoudt zich het recht voor de winst te annuleren als de winnaar niet binnen 14 dagen na de
verzending van de resultaten heeft gereageerd.

De winnaars moeten vooraf een kopie van hun identiteitskaart faxen naar het nummer
02/706.49.10 om hun prijs te kunnen ontvangen. De Organisator kan de prijzen alleen uitreiken als
op de kopie van de identiteitskaart de naam, voornaam en geboortedatum staan zoals die bij de
inschrijving van het spel op het deelnameformulier zijn vermeld.

Artikel 4
De Organisator behoudt zich het recht voor dit spel te verkorten, uit te stellen, te wijzigen of te
annuleren als de omstandigheden hem daartoe dwingen of indien overmacht de voortzetting van
het spel in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement onmogelijk maakt, in het
bijzonder wanneer de internetverbinding verstoord is of bij andere problemen gerelateerd aan de
netwerken voor telecommunicatie, de online computers, de servers, de internetproviders, de
informaticavoorzieningen of de software.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen bij de ontvangst
van het elektronische formulier of de volledige of gedeeltelijke vernietiging daarvan door andere
vormen van toeval.

Artikel 5
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect wordt
opgelopen in het kader van de deelname aan het spel, ongeacht de oorzaken, oorsprong, aard of
gevolgen en ook als werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade, inclusief
schade veroorzaakt door: (i) een storing van de internetverbinding of de computer van een
deelnemer of een andere persoon of onderneming verbonden aan de organisatie van het spel, of
elk ander probleem gerelateerd aan de netwerken voor telecommunicatie, de online computers, de
servers, de internetproviders, de informaticavoorzieningen of de software, (ii) de mogelijkheid of
onmogelijkheid van de toegang van om het even wie tot de Website, en (iii) het gebruik van de
Website, met inbegrip van alle schade of virussen die de informaticavoorzieningen of andere zaken
van de deelnemer zouden kunnen besmetten en/of beschadigen.

Artikel 6
De deelnemers geven de Organisator van tevoren toelating om hun foto, naam en woonplaats
bekend te maken of te verspreiden zonder dat die bekendmaking enig recht kan geven op een
schadevergoeding of andere vergoeding.
De gewonnen prijs kan niet worden teruggenomen, geruild, omgezet in contanten of vreemde
valuta of overgedragen aan iemand anders.
Bij betwistingen of klachten met om het even welke motivatie moeten alle verzoeken binnen
maximaal tien (10) dagen na het einde van het spel schriftelijk worden gericht aan: Grote
Wedstrijd Decowin.be - Advinci bvba - Vrijwilligerslaan 19 - 1160 Brussel.
De deelnemers verbinden zich bij eventuele moeilijkheden bij de toepassing of interpretatie van het
onderhavige reglement ertoe een minnelijke schikking voor te stellen aan de Organisator voordat
tegen die laatste juridische stappen worden ondernomen.
Het onderhavige reglement is onderworpen aan de Belgische wet.

Artikel 7
De deelnemer wordt krachtens de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens geïnformeerd over het feit dat bepaalde als
zodanig aangeduide antwoorden op het deelnameformulier optioneel zijn.
Het verzamelen van persoonsgegevens over de deelnemer door de Organisator dient voor het
waarborgen van de vlotte werking van het spel en in het bijzonder van de mogelijkheid om in
contact te komen met de winnaars en hun op een efficiënte manier zo snel mogelijk hun prijs te
bezorgen.
De deelnemers van dit spel hebben recht op toegang tot en verbetering en schrapping van hun via
het spelformulier verzamelde persoonsgegevens bij de Organisator. De Organisator mag die
informatie niet delen met derden.
Persoonlijke levenssfeer: het verzamelen van gegevens in het kader van het spel gebeurt door
Advinci bvba – Vrijwilligerslaan 19 te 1160 Brussel, beheerder van het bestand en alle partners
zoals daarnaar wordt verwezen en zoals zij zijn vermeld met hun logo op alle wedstrijdpagina’s, in
overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.
De deelnemer heeft op elk moment het recht om die gegevens te raadplegen, te verbeteren of te
schrappen. Dat recht kan hij direct uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@advinci.be.

Artikel 9
Dit reglement is gratis beschikbaar voor iedereen die dat aan de Organisator vraagt via het
volgende adres: info@advinci.be.

