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FACEBOOK WEDSTRIJD IM Willems Home Interiors – ‘Win deze twee trendy 
poefjes t.w.v. € 220,00’ 

 

IM Willems bvba (hierna de organisator genoemd), gelegen op Kunstdal 1/3, 9900 Eeklo) organiseert 

van 22 april tot en met 7 mei 2016 een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichtingen, met als titel 

‘Win deze twee trendy poefjes t.w.v. € 220,00’. 

 
 

De wedstrijd kan men volgen op de Facebook pagina van IM Willems Home Interiors: 
https://www.facebook.com/imwillemshomeinteriors/ 

 

ARTIKEL 2.1: HOE DEELNEMEN AAN DE ACTIE? 

De deelnemers moeten een ‘Vind ik leuk’ plaatsen op de Facebookpagina ‘IM Willems Home 

Interiors’, en nadien ook de actiefoto van de twee poefjes delen. Op maandag 9 mei 2016 om 

12u wordt er 1 willekeurige winnaar gekozen uit alle deelnemers. 

 

ARTIKEL 2.2: DEELNAMEKOSTEN 

Deelname aan deze wedstrijd is gratis, zonder enige aankoopverplichting. 

 

ARTIKEL 2.3: AANDUIDING VAN DE WINNAAR 
 

Op maandag 9 mei 2016 om 12 ’s middags wordt 1 willekeurige winnaar aangeduid d.m.v. een 

tool aangeboden door Woobox, genaamd ‘Pick A Winner’. 

 

ARTIKEL 2.4: PUBLICATIE VAN DE RESULATEN OP FACEBOOK 
 

De winnaars zullen via de Facebook pagina aangeduid worden op dezelfde dag of op een gemiddelde 

termijn van 6 weken volgend op de datum van de aankondiging van de winnaar. De deelnemer die 

winnaar wordt, geeft de organisator toelating om zijn foto te publiceren, zonder dat deze publicatie 

rechten, vergoeding of schadeloosstelling meebrengt, behoudens de toegekende prijs. Deze foto 

wordt bij de overhandiging van de winnaar gepost op de Facebook pagina van IM Willems Home 

Interiors https://www.facebook.com/imwillemshomeinteriors/. De gegevens met een persoonlijk 

karakter die opgegeven worden door de deelnemers, kunnen door de organisator gebruikt worden 

en dat met strikt respect voor de reglementering met betrekking tot de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer, zoals hierna weergegeven in artikel 7. 
 

 

ARTIKEL 1:  ALGEMENE INFORMATIE 

ARTIKEL 2:  VERLOOP VAN DE  ACTIE 

ARTIKEL 3:  MODALITEITEN VOOR DEELNAME 

https://www.facebook.com/imwillemshomeinteriors/
https://woobox.com/pickawinner
https://woobox.com/pickawinner
https://www.facebook.com/imwillemshomeinteriors/
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De wedstrijd is exclusief voorbehouden aan kandidaten die gedomicilieerd zijn in België, een 

persoonlijk e‐mailadres hebben, meerderjarig en handelingsbekwaam zijn op de datum van de 

deelname. Er is slechts één deelname per gezin toegestaan (gedomicilieerd op hetzelfde adres). De 

deelnemers moeten op elk moment in staat zijn het bewijs van hun identiteit en leeftijd voor te 

leggen, zodat de organisator controle kan uitoefenen en sancties kan treffen in geval van misbruik. 

De deelnemer wordt in dat geval uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. De deelname aan 

huidige wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het integrale reglement, dat 

dientengevolge de waarde heeft van een contract tussen u en de organisator. Het volledige 

reglement zal gratis worden opgestuurd aan iedereen die daartoe een schriftelijke aanvraag doet 

door het einde van de deelnameperiode aan IM Willems bvba, Kunstdal 1/3, 9900 Eeklo - België, 

met vermelding van zijn naam en adres op een retourenveloppe (zonder postzegel). 

 

De winnaars van deze wedstrijd zullen een set van twee poefjes (hoog en lag model) t.w.v. € 220,00 

krijgen. De organisator behoudt zich in geval van overmacht het recht voor de aangeboden prijs te 

vervangen, geheel of gedeeltelijk, door een andere prijs met minstens evenveel waarde, wanneer 

zich een moeilijkheid mocht voordoen die niet toe te schrijven is aan de organisator (faling van 

leverancier enz.). De aangeboden prijs kan geen aanleiding vormen voor betwistingen van de 

winnaar. De tegenwaarde in geld kan niet gevraagd worden en hij kan niet vervangen of 

omgewisseld worden, ongeacht de mogelijke redenen. 
 

 

De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks 

of onrechtstreeks, materieel of moreel, wanneer de wedstrijd wordt geannuleerd, tijdelijk of 

definitief niet beschikbaar wordt, niet verloopt volgens de aangekondigde regels of, in het 

algemeen, wanneer de deelname aan de wedstrijd voorlopig of definitief onmogelijk blijkt. 

Wijzigingen aan dit reglement kunnen tijdens de wedstrijd gepubliceerd worden op de website 

www.salonshop.be. De deelnemer wordt dus verzocht om het reglement van deze wedstrijd 

regelmatig te raadplegen. Eventuele wijzigingen zullen beschouwd worden als integraal deel 

uitmakend van huidig reglement, net zoals de teksten die het spel vermelden en die gepubliceerd 

worden in informatiebladen of andere publicaties van de organisator. 
 

 

De organisator behandelt uw gegevens op een vertrouwelijke manier en in overeenstemming met de 

nationale en internationale wetgevingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992, met 

betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van gegevens met 

een persoonlijk karakter, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Door uw gegevens met een 

persoonlijk karakter mee te delen, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan de organisator om de 

informatie te gebruiken voor de hierna vermelde doeleinden. Uw gegevens zullen opgenomen 

ARTIKEL 4:  DE AANGEBODEN PRIJS 

ARTIKEL 6:  VRIJSTELLING VAN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE   ORGANISATOREN 

ARTIKEL 7: BESCHERMING VAN UW GEGEVENS MET EEN PERSOONLIJK    KARAKTER 

http://www.salonshop.be./
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worden in de bestanden van de organisator die ze zal gebruiken voor het beheer van zijn leden en 

zijn publicaties, om de kwaliteit van zijn diensten te verbeteren (selecties, suggesties van sites, 

nieuwsbrieven…), om de gebruikers te informeren over nieuwe diensten en producten van de 

organisator. U kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Mits een 

geschreven, gedateerde en getekende vraag aan de organisator, vergezeld van een kopie van uw 

identiteitskaart, kunt u gratis een afschrift bekomen van uw gegevens met persoonlijk karakter en 

ook, in voorkomend geval, de rechtzetting van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet pertinent 

zouden zijn. Een kopie van uw gegevens zal u uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw vraag 

toegestuurd worden. 

 
 

De organisator heeft er alles aan gedaan om deze wedstrijd technisch en administratief zonder 

problemen te kunnen laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, 

dan ontslaat de deelnemer de organisatie van alle verantwoordelijkheid en ziet de deelnemer tevens 

af van elke vorm van schadevergoeding. Met betrekking tot de deelneming aan en de uitvoering van 

deze wedstrijd evenals alle daaruit voortvloeiende gevolgen staat geen enkele rechtsvordering open, 

ook niet jegens sponsoren en medewerkers. De organisator oefent controle uit op het correcte 

verloop van de wedstrijd, de strikte toepassing van het reglement, de aanwijzing van de winnaars, de 

toekenning van de prijs en de verzending of overhandiging ervan. De organisator heeft definitieve 

bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop te 

waarborgen kan hij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of 

fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen 

kunnen aan het huidige reglement door de organisatie toevoegingen gebeuren; deze maken er dan 

integraal deel van uit en zullen gepubliceerd worden op de website van IM Willems Home Interiors 

(www.salonshop.be) 

 
 

Deelnemers kunnen klachten schriftelijk indienen bij IM Willems Home Interiors (Kunstdal 1/3, 9900 

Eeklo). U kan uw klachten ook mailen naar info@salonshop.be.   

 
 

De wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwistingen zijn enkel de 

rechtbanken van het juridisch arrondissement Gent bevoegd. 

ARTIKEL 8:  VERANTWOORDELIJKHEID 

ARTIKEL 9: KLACHTEN 

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE   RECHTBANKEN 

http://www.salonshop.be/
mailto:info@salonshop.be

