REGLEMENT

WESTRIJDREGLEMENT FLORALIEN-WEDSTRIJD 2016
ARTIKEL 1
MIWA organiseert een wedstrijd (zonder enige aankoopverplichting) die loopt van 14 maart
2016 tot 15 april 2016. De wedstrijd kadert in het afvalpreventiebeleid van MIWA en meer
bepaald het sluiten van de biologische kringloop.
ARTIKEL 2
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon die woonachtig is in het
werkgebied van MIWA (postcodes 9100, 9111, 9112, 9140, 9170, 9190, 9250).
ARTIKEL 3
Deelname aan de wedstrijd kan door het online wedstrijdformulier op www.miwa.be in te
vullen en door te sturen voor 15 april 2016.
ARTIKEL 4
Men mag slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.
ARTIKEL 5
MIWA en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk
gesteld kunnen worden indien, in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze
wedstrijd zouden gewijzigd worden.
MIWA behoudt het recht om een deelnemer uit te sluiten wanneer er een vermoeden is dat
de reglementen niet naar de geest of de letter werden gerespecteerd.
ARTIKEL 6
De prijzenpot voor deze wedstrijd: 5 duotickets voor de Floraliën 2016. Elke winnaar van
toegangstickets ontvangt van MIWA een waardebon met toegangscode. Die toegangscode
voert de winnaar zelf in op de Floraliënwebsite en zo print hij/zij een toegangsticket. Dit
ticket is geldig op een zelf gekozen dag tussen 25 april en 1 mei.
De winnaars worden getrokken uit de geldige deelnemers op maandag 18 april 2016. De
winnaars worden nadien verwittigd per telefoon of e-mail.
MIWA kan niet aansprakelijk gesteld worden indien het evenement waar de tickets toegang
tot geven door bepaalde omstandigheden niet kan plaats vinden of de toegangsvoorwaarden
door de organisator worden aangepast.
ARTIKEL 7
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te
wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil
dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge
omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken,
uitgesteld of geannuleerd.
ARTIKEL 8
MIWA behoudt zich het recht voor om de prijs in handen van de winnaar te overhandigen en
om gebruik te maken van de naam tijdens de overhandiging van de prijs, en dit voor
promotionele doeleinden.
ARTIKEL 9
Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidige reglement in
zonder enig voorbehoud.
ARTIKEL 10
De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking
van zijn persoonsgegevens door MIWA. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze
wedstrijd te garanderen en om deelnemers te informeren.

Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt de
deelnemer steeds over de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te raadplegen,
verbeteren of te wijzigen. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen
naar MIWA, Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas of info@miwa.be.
ARTIKEL 11
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van het concept en het
wedstrijdreglement. MIWA kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
MIWA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten
gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil.
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. De
organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel-, zet-, of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke
verplichting dan ook.
ARTIKEL 12
MIWA behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement werd gerespecteerd en
heeft het recht om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

