Wedstrijdreglement

WIN je droombed
Versie: 14 maart 2019
1. Organisator
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Radio en Televisieomroep,
Radio 2, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Auguste
Reyerslaan 52 in 1043 Brussel, in samenwerking met Slaapadvies waarvan de
maatschappelijke zetel gevestigd is op Nederzwijnaaerde 2, 9052 Zwijnaarde
1420 Braine-L’Alleud

2. Wie kan deelnemen?
2.1. Deelnemingsvoorwaarden
Met uitzondering van wat hierna bepaald wordt, kan iedereen die op het
ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd.
2.2. Onverenigbaarheden
Kunnen niet aan deze wedstrijd deelnemen:
_ personeel van Radio 2 en Sleepworld, alsook hun directe gezinsleden
(echtgenoten en aanverwanten tot in de eerste graad)
_ mensen die na 1998 via Radio 2 een reis hebben gewonnen van
minimum 5 dagen. Zij en hun reispartners kunnen niet deelnemen,
winnen noch meereizen.
_ mensen die na 1998 via Radio 2 een prijs hebben gewonnen twv 5000
euro of meer. Zij kunnen niet deelnemen, winnen noch meereizen.
_ Mensen die na 20 april 2011 een prijs gewonnen hebben via Radio 2.
Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie de
prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden
van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder
schadevergoeding én zonder enkel verhaal.
3. Periode
Deze wedstrijd loopt van 14/03/2019 tot 30/03/2019. Deze periode kan door Radio
2 op elk moment worden uitgebreid, onderbroken of stopgezet.
4. Verloop van de wedstrijd
4.1 Meespelen kan op radio2.be. Deelnemers moeten 8 koppels bij elkaar brengen in
een memory-game. De winnaar is diegene die de game uitspeelt in zo weinig mogelijk
klikt en tijd.
Wie deelneemt aanvaardt dat Radio 2 hun adres- en contactgegevens vraagt.
4. De prijs
5.1. Inhoud van de prijs
De winnaars ontvangen een waardebon van Sleepworld ter waarde van €2.000

Radio 2 wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden
voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar.
5.2. Opnametermijn

De winnaar heeft een beperkte de tijd om de prijs te consumeren. De waardebonnen zijn
1 jaar geldig.
De winnaar die om welke reden dan ook de prijs niet kan verzilveren, kan geen
aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Radio 2 en/of
Sleepworld. De prijs is dan terug beschikbaar voor Radio 2 en Sleepworld
5.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs
De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan niet
doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan
te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of
andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te
verkopen (bv. door hem aan te koop aan te bieden op een website, via
een krant, …) dan heeft Radio 2 het recht de prijs in te trekken zonder dat
daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug
beschikbaar voor Radio 2 en Sleepworld.
6. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Radio 2 in een bestand
opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8
december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze
worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze
wedstrijd en op het voeren van informatie- en promotiecampagnes over de
producten en diensten van Radio 2 en worden niet aan derden overgemaakt.
Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde
informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en
kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer
een mail naar info@radio2.be.
7. Algemene bepalingen
7.1. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking
genomen.
7.2. Door zijn loutere deelname gaat iedere deelnemer er automatisch en
onvoorwaardelijk mee akkoord om deel te nemen aan een Radio 2uitzending/opname. Hij / zij gaat er mee akkoord dat deze opnames
kunnen gebruikt worden voor promotionele uitingen in verband met de
Radio-2-actie via de verschillende media van de VRT, alsook in
advertentiecampagnes.
7.3. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en
onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot vermelding
van zijn/haar volledige naam en woonplaats op onder andere Radio 2 en
de website.
7.4. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel
ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de
omstandigheden dit vereisen.
7.5. De organisatoren behouden zicht tevens het recht voor om ten allen tijde
deze actie en deze spelformule te wijzigen om programmatorische,
technische of organisatorische redenen. De meest recente versie van het
wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisatoren kunnen hiervoor
niet aansprakelijk gesteld worden.
7.6. De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de

wedstrijd waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is.
7.7. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord
zou worden, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende
effecten te neutraliseren. Radio 2 kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.
7.8. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische
(communicatie)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren.
7.9. Radio 2 is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post en/of koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als
een prijs aangetekend wordt verstuurd en deze kan door omstandigheden
niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Radio 2 niet
verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt.
Zelfs als de Post hiervoor geen berichtgeving achterliet. Ook als de
berichtgeving verloren ging of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd
kan Radio 2 niet aansprakelijk worden geacht.
7.10. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd.
7.11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren
zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer
van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te
sluiten.
7.12. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en
erkennen ze elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te
treffen.
7.13. Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd ‘Speel mee en win je
droombed’, die gespeeld wordt tussen 14/03/2019 en 30/03/2019.
7.14. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Radio 2 en kan
daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband
met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
7.15. Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de
bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén
correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken).
Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van de
organisatoren die autonoom beslissen.
Opgemaakt in Brussel, 14 maart 2019

