ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT
Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van
toepassing zijn op alle wedstrijden die dienst Toerisme Mechelen,
verder genoemd Visit Mechelen, met adres Vleeshouwersstraat 6,
2800 Mechelen, organiseert.
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Visit Mechelen organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode
bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden, via haar website, andere online kanalen (zoals
YouTube, Facebook, Instagram) of op een andere wijze. iedereen kan deelnemen aan een
wedstrijd van Visit Mechelen, met uitzondering van medewerkers van Visit Mechelen.
Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname (bv. betalend vast nummer,
sms,…) uitgezonderd, is de deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd
aan Visit Mechelen voor de deelname aan een wedstrijd.
Visit Mechelen kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of
iedere andere reden buiten de wil van Visit Mechelen om, de duur van de wedstrijd wordt
veranderd of de wedstrijd of de prijs wordt aangepast of wordt geannuleerd.
Het verloop van de wedstrijd (kennisvraag, schiftingsvraag, creatieve actie,…) wordt per
wedstrijd bepaald. In geval van een schiftingsvraag is een antwoord op deze schiftingsvraag verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De geldige deelnemers
komen in aanmerking voor het winnen van een prijs. Indien er te weinig of geen correcte
antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden
toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s)
die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben. In geval van een
cijfermatig antwoord, wordt eerst gekeken naar de antwoorden die het dichtst boven het
correcte antwoord liggen. In geval van een ex aequo wordt door trekking bepaald wie
uiteindelijk een prijs wint.
Voor de wedstrijd om tickets te winnen voor de schaatsboot in Mechelen geeft Visit
Mechelen 102 duotickets weg. Deze tickets worden over drie weken verdeeld: op 6/12,
13/12 en 20/12 worden telkens 33 duotickets verdeeld onder de winnaars.
Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke
toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt
aan een wedstrijd gaat Visit Mechelen ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar
ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of
haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar
recht op een prijs worden afgenomen.
In de privacy verklaring van Stad Mechelen wordt uiteengezet op welke manier Visit Mechelen de persoonsgegevens van deelnemers zal verwerken.
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De winnaar gaat ermee akkoord dat zijn/ haar naam vermeld wordt in/ op de
communicatiekanalen van Visit Mechelen (bv. websites, emails, …).
Visit Mechelen is eveneens niet verantwoordelijk voor enige schade die een winnaar
oploopt en/ of veroorzaakt, indien deze winnaar zich bv. verplaatst naar een activiteit, die
de prijs van een bepaalde wedstrijd vormt.
Visit Mechelen verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Visit Mechelen
kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)
rechtstreeks verband houden met een gewonnen prijs.
Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar van een wedstrijd en is dus
niet overdraagbaar (met inbegrip van enige verkoop) aan andere personen. Elke poging tot
fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
Tijdens de periode van een bepaalde wedstrijd kan een deelnemer maar één maal
deelnemen en dus ook maximaal één maal winnen in het kader van deze bepaalde wedstrijd.
Winnaars krijgen bericht dat zij een prijs hebben gewonnen via een brief/ email, via
persoonlijk telefonisch contact, via SMS of op een andere wijze, dit alles afhankelijk van het
soort wedstrijd. In dat bericht aan de winnaar(s) wordt bekend gemaakt hoe, waar en
wanneer de prijs bekomen kan worden.
Visit Mechelen kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het
wedstrijdreglement.
Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding van het
wedstrijdreglement door de deelnemer.

Visit Mechelen dankt één / VRT voor de inspiratie voor het opstellen van dit reglement.

