Wedstrijdreglement Cirkel Reizen trolley
Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘win een ‘Cirkel Reizen trolley’ wedstrijd’
(hierna te noemen: de wedstrijd) van Cirkel Reizen Bvba, zoals hieronder omschreven.
Artikel 1: Algemeen
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Cirkel Reizen BVBA (maatschappelijke naam:
vakantieexperts), gevestigd te Vaartstraat 16, 2490 BALEN, met KBO-nr. 0525.985.072
(hierna: ‘Cirkel Reizen’ of ‘de Organisator’) en is onderhevig aan de voorwaarden in dit
reglement en de Belgische wetgeving.
Het wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op de website van Cirkel Reizen
(www.cirkelreizen.be). Cirkel Reizen behoudt zich het recht voor om op elk moment
wijzigingen aan te brengen aan dit reglement door melding op de website of de
Facebookpagina.
Artikel 2: De wedstrijd
De wedstrijd begint op 1 november 2017 om 00u00 en eindigt op 28 februari 2018 om
23u59.
Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers tussen 1 november
2017 en 28 februari 2018 een vakantie geboekt hebben bij Cirkel Reizen voor een
minimumbedrag van 2 500,00 EUR (tweeduizendvijfhonderd euro).
Deze deelnemers ontvangen een wedstrijdformulier waarop de volgende meerkeuzevraag
zal vermeld staan: “Vanuit welke luchthavens kan je vertrekken met TUI BELGIË?
O Antwerpen, Luik, Zaventem, Oostende, Charleroi
O Luik en Zaventem
O Zaventem”
Uit de deelnemers, die een correct antwoord op voormelde vraag hebben gegeven, worden
4 winnaars per maand (november, december, januari en februari) geselecteerd.
Deze winnaars zullen een unieke trolley van Cirkel Reizen ontvangen.
Bij annulatie van de betreffende reis vervalt de deelname en zullen de betrokken personen
geen aanspraak meer kunnen maken op de prijs, zelfs niet wanneer zij eerder reeds als
winnaar werden aangeduid.
In dit laatste geval zal er een nieuwe selectie plaatsvinden om een andere winnaar te
vinden, zodat er maandelijks exact 4 winnaars zullen zijn en deze selectie zal – rekening
houdende met de omstandigheden en de mogelijkheid van Cirkel Reizen – zo spoedig
mogelijk georganiseerd worden.
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De winnaars worden bekendgemaakt respectievelijk uiterlijk op 10 december 2017, 10
januari 2018, 10 februari 2018 en 10 maart 2018 en dit volgens de modaliteiten omschreven
in Artikel 5 van dit Reglement.
Artikel 3: De voorwaarden
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die conform artikel 2 een reis
geboekt hebben bij Cirkel Reizen en op het moment van de boeking meerderjarig zijn.
Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de
spelregels en het wedstrijdreglement.
Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of
verklaring uitgesloten worden. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een
prijs.
De Organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het
verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door
onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten haar wil. Zij kan niet aansprakelijk
worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd
door omstandigheden buiten haar wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de
wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van e-mails, de
laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.
De Organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd
op elk ogenblik op te schorten, te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen, indien zij
daartoe gedwongen wordt door wettelijke redenen of omwille van dwingende redenen,
zonder enig recht op schadevergoedingen of tegemoetkomingen ten aanzien van de
deelnemers.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en worden
elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de
bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.
Deze persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 4: De prijs
De winnaar van de wedstrijd wint een unieke Cirkel Reizen trolley. De Organisator kan,
indien zij daar door omstandigheden toe gedwongen is, de prijs door een vergelijkbare en
gelijkwaardige prijs vervangen.
Artikel 5: De winnaar
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De deelnemer die als winnaar uit de selectie komt, wint de prijs.
Deze selectie zal door de Organisator worden georganiseerd.
De winnaar wordt persoonlijk, via e-mail, gecontacteerd betreft de inontvangstneming van de
gewonnen prijs. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om de prijs te aanvaarden of te weigeren.
Ook wordt de naam van de winnaar gepubliceerd op de website van Cirkel Reizen
(www.cirkelreizen.be), in de nieuwsbrief van Cirkel reizen of op de Facebookpagina
(https://www.facebook.com/Cirkel-Reizen).
De prijs is persoonsgebonden, niet inruilbaar tegen contanten en niet overdraagbaar. Bij
weigering of niet aanvaarding van de prijs, wordt ze opnieuw toegewezen conform de
voorwaarden van dit reglement.
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij
eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen
onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Organisator.
Cirkel Reizen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of
kwade trouw behoudt Cirkel Reizen zich het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten
van de wedstrijd.
Cirkel Reizen behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om
teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding
te eisen voor de door Cirkel Reizen geleden schade (inclusief imago-schade).
De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden
aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden
gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch), met Cirkel Reizen. Beslissingen tot
aanduiding van winnaars zijn definitief.

Artikel 6: Vrijwaring Facebook
Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door
Facebook, noch is zij geassocieerd met Facebook.
Facebook kan niet aangesproken worden voor eventuele klachten, betwistingen, fouten,
vergissingen, vergetelheden, tegemoetkomingen, enzovoort, door enige deelnemer.
De “terms of service” en de “Paginavoorwaarden” van Facebook zijn van toepassing op
deze wedstrijd.

Wedstrijdreglement Cirkel Reizen trolley

