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WEDSTRIJDREGLEMENT VOOR ‘FIETSEN NAAR LOURDES T.V.V. BEYOND THE MOON’ 

1. De organisator  

- De organisator Beyond the Moon, heeft als maatschappelijke zetel, Zandstraat 27K te 2223 Schriek,  

KBO 0873.856.370 

2. Algemene voorwaarden 

- Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemersvoorwaarden voor de 

wedstrijd georganiseerd door Beyond the Moon via de website www.beyondthemoon.org, sociale media 

kanalen (o.a. Facebook, Instagram), via flyers en emailing. 

- Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer integraal het reglement. 

3. Deelnemingsvoorwaarden  

- Iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd minimaal 18 jaar is, kan deelnemen, met uitzondering van de 

medewerkers, werknemers, lasthebbers van de organisator en hun inwonende (gezins)leden. 

- Minderjarigen vanaf 16 jaar mogen slechts deelnemen als zij een uitdrukkelijke toestemming hebben van 

één van de ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger en dit kunnen voorleggen op eerste verzoek 

vanwege de organisator.  

- Geen enkele deelnemer is een vergoeding of een bijdrage verschuldigd voor deelname aan de wedstrijd.  

- Wie een prijs wint doch niet voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden, verliest zonder meer het recht op de 

prijs. 

4. Duur van de wedstrijd  

- Begin van de wedstrijd: 26 augustus 2021 

- Einde van de wedstrijd: 26 september 2021 om 23u59 

- De winnaar wordt op 30 september 2021 bekend gemaakt. 

5. Deelname aan wedstrijd  

- De deelnemer beantwoordt de kennisvraag en de schiftingsvraag 

- Indien er meerdere deelnemers na het beantwoorden van de kennisvraag in aanmerking komen voor een 

prijs, dan wordt de winnaar onder hen bepaald die de schiftingsvraag correct heeft of het dichts benadert. 

- Indien er meerdere potentiële winnaars zijn dan de beschikbare prijs dan wordt de deelnemer die het snelst 

correct antwoordde op de kennisvraag en de schiftingsvraag correct heeft of het dichts benadert, aangeduid 

als winnaar.  

6. Prijs 

- De prijs mag onder geen enkel beding worden geruild of verkocht. 

- De prijs is een ‘naakte’ prijs. 

- De prijs bevat een voucher voor een verrassingspakket met fiets- en lichaamsverzorgingsproducten (met 

voorgedrukte prijswaarde) namens Garage Special. 

- Het is Garage Special die alle voorwaarden bepaalt, zoals de geldigheidsduur van de voucher en de inhoud 

van het verrassingspakket. 

- Indien de winnaar van de voucher dit niet gebruikt binnen de door Garage Special gestelde voorwaarden, 

kan deze winnaar geen enkele aanspraak maken op welke vergoeding dan ook lastens de organisator van 

deze wedstrijd, noch lastens Garage Special. 

- Als om welke reden dan ook Garage Special het verrassingspakket annuleert binnen de geldigheidsduur van 

de gewonnen voucher, heeft de winnaar van de voucher geen recht op een compensatie lastens de 

organisator van deze wedstrijd, noch lastens Garage Special. 

7. Resultaten wedstrijd 

- De deelnemer geeft uitdrukkelijk de toestemming om de resultaten van de antwoorden op de kennis- en 

schiftingsvraag te laten gebruiken door de organisator om een winnaar te kunnen bepalen.  

8. Aansprakelijkheid  

- De organisator is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook die zich zou kunnen voordoen als gevolg 

van het deelnemen aan de wedstrijd en/of het winnen van het verrassingspakket. 

- De deelnemer zelf dient in te staan voor het opgeven van de juiste contactgegevens om het 

verrassingspakket te kunnen laten bezorgen.  

- Foutieve contactgegevens vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de deelnemer. 

- Indien een deelnemer vals speelt, bedrog zou plegen of andere zware fouten maakt, dan behoudt de 

organisator zich het recht voor om aan die deelnemer de prijs terug te vragen, mogelijks te vermeerderen 

met een vordering tot schadevergoeding indien de organisator schade zou geleden hebben door het gedrag 

van de deelnemer. 

- De organisator is niet verantwoordelijk en zal geen compensatie verschaffen door eventuele 

problemen/tekortkomingen/gebreken van de post of van koeriersbedrijven of technische storingen of 

digitale storingen, niet limitatief, waardoor de prijs niet of niet tijdig kan worden bezorgd. 
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- De organisator blijft aansprakelijk indien er zich zware fouten voordoen door toedoen van haar 

medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers, lasthebbers. 

9. GDPR  

- De volgende gegevens van de deelnemers worden bijgehouden en dit gedurende de duur van de wedstrijd 

en tot de geldigheidsdatum van de gewonnen voucher voor het verrassingspakket: naam, voornaam, 

emailadres en telefoonnummer  

- Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, ook niet aan Garage Special. 

- De deelnemer gaat ermee akkoord dat indien hij/zij een prijs wint hij/zij eventueel met foto en vermelding 

van naam en voornaam zal verschijnen op de website van de organisator of andere mediakanalen, zoals 

Facebook, Instagram, Twitter, …enz. 

- Alle overige GDPR regels zijn te raadplegen op de website van de organisator op volgende link 

https://www.beyondthemoon.org/nl/privacy-policy. 

10. Uitslag  

De uitslag van de wedstrijd is bindend en kan niet worden aangevochten. 

11. Toepasselijk recht  

Het Belgische recht is van toepassing en uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen zijn 

bevoegd te oordelen, doch bij elk geschil zal voorafgaandelijk gepoogd te worden om te bemiddelen.  
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