
Wedstrijdreglement 

1. Die Keure is de organisator van de wedstrijd. 

2. Men kan zich inschrijven voor de wedstrijd vanaf de aankondiging tot en met 1 maart 2019. 

3. Iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijd en kans maken op de prijs. 

4. Men kan deelnemen aan de wedstrijd tot en met 1 maart 2019 via het invulformulier op de 

website. Inzendingen na 23u59 op 1 maart 2019 maken geen kans meer op de prijs. 

5. Per persoon geldt maar 1 deelname. 

6. Deelname kan vanaf minimum 2 personen en tot maximum 10 personen. Iedere deelnemer moet 

zich inschrijven met minimum 1, maximum 9 collega’s. Alleen inschrijven is niet mogelijk. 

7. Er wordt willekeurig 1 winnaar gekozen door die Keure op 2 maart 2019.  

8. De winnaar ontvangt voor zichzelf en maximum 9 collega’s een gratis bezoek aan Het museum van 

de misdaad in het STAM in Gent, inclusief ontbijt in het STAMcafé.  

9. De deelname is vrij en zonder enige aankoopverplichting. De gewonnen prijs kan niet geruild 

worden tegen andere producten, diensten of geld. 

10. Iedere deelnemer aanvaardt dat hij/zij, door zich in te schrijven, opgenomen wordt in de 

database van die Keure en nieuwsbrieven kan ontvangen volgens de interesse die hij/zij opgaf in het 

formulier. 

11. Iedere deelnemer aanvaardt dat - indien hij tot winnaar wordt aangeduid - zijn naam publiekelijk 

wordt gepubliceerd en geafficheerd in het kader van de bekendmaking van de winnaars. 

12. Die Keure kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde 

persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummer ...). 

13. Die Keure behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten en 

dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor deelnemers of voor eender wie. 

14. De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en het formeel te 

aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit 

reglement. 

 


