WEDSTRIJDREGLEMENT

1.

Organisator

De wed strijd word t georganisee rd doo r Go Conn ect bvba waarvan de maatschappelijk e
zete l gevestigd is te Koveris 4 in 1850 Grimbergen, met ondernemingsnummer
BE0653.775.248, hierna genoemd “Trooper”. Deelname aan de wedstrijd houdt een
onvoorwaardelijke aanv aarding in v an de bepalingen van dit reglemen t en van elke
beslissing die Troope r dient te t reffen in het kader van de w edstrijd.
2.

Wie kan deelnemen?
1.

Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de w edstrijd is t oegel aten vo or verenigingen of goede d oelen die
aangesloten zijn bij Trooper en aldus gesteund worden doo r consumen ten die via
www.troope r.be een aankoop doen bij 1 van de partn ershops.
Aangezien deelname a an de wedstrijd online pl aatsvindt, wo rden geen
communicatieko sten in rekening geb racht. Deelname is vo lledig gratis.

2.

Onverenigbaarheden

Kunnen niet aan de wedst rijd dee lnemen: veren igingen of goede doelen die niet zijn
aangesloten bij Trooper.
Wie toch op de lijst van de kandidaten of winnaars komt of zelfs wie een prijs win t
zonder volledig te voldoen aan alle de elnemingsvoo rwaarden van het
wedstrijdreglemen t ve rl iest automatisch zijn p rijs, zonder schadev ergoeding en zonder
enig recht op ve rhaal.
3.

Periode

De wed strijd l oopt van 1/04/2018 tot en me t 30/06/2018, wat teven s de uiterste
deelnameda tum is. Deze periode kan echter door Trooper op e lk moment wo rden
uitgebreid, onderbroke n of stopgeze t.
4.

Inhoud en verloop van de wedstrijd

Om als vereniging of go ed doel deel te nemen aan de wed strijd en kan s te m aken op de
prijs zal de vereniging of he t go ede doel zich eerst moeten regi streren als
Trooperve reniging op de websi te www.trooper.be , aangezien enkel aangeslo ten
Trooperve renigingen k ans ma ken op de prijs. Deze registra tie is gratis en eenm alig. Alle
info & voo rwaa rden ove r een aansluiting bij Tro oper is ook terug te vin den op
www.troope r.be .

De wed strijd ve rloopt als vo lgt:
- Deelname k an enkel door verenigingen/goede doelen die zijn a angeslo ten bij
www.troope r.be
- Alleen de troopercom missie s die tu ssen 1/04/2018 t/m 30/06/2018 bij elkaar worden
gespaard voo r de v ereniging/het goede doel en die op 30/06/2018 ge acceptee rd zijn of
onder be oo rdeling zijn voor accep tatie tellen mee voo r het bepalen v an de winnende
vereniging/goede doel, en dus niet het totaa l bij elk aar getroop te bedrag uit het
algemene kl assemen t.
Geweige rde commissi es met betrekking tot bovenvermelde pe riode te llen niet mee.
- de vereniging of he t goede doel die tu ssen 1/04/2018 en 30/06/2018 de hoogste
tro opercommissie he eft verzameld, wint de wedstrijd
- In het geval van een ex-aequo zal een schiftingsvraag de uiteindelijke winna ar
bepalen
5.

De prijs
1.

Prijs

1 pannenkoeken sl ag do or Roger van Damme voor de winnaar en 5 tombolapaketten voor
diegenen die eindigen o p plaats 2 tot en met 6 in het wedstrijdkl assem ent.

2.

Opnametermijn prijs

Waar & wanneer Roger van Damme pannenkoeken zal komen b akken bij de winna ar zal
in onderling ove rleg wo rden afgesprok en door de bet rokken partijen e n onder
voorbehoud van beschikbaarheid van Roger van Damme.

3.

Onoverdraagbaarheid van de prijs

De prijs is nominatief (strikt op na am van de winnaars) en kan nie t doo rgegeven of
verkocht worden. Het is ook verboden de prijs g ratis a an te bieden of in een veiling aan
te bieden op inte rnetsites. Als op een of andere manie r zou blijken dat de winnaar de
prijs toch probeert te verkopen (bv. doo r hem te koop a an te bieden op een web site, via
een krant, …) dan heef t Trooper he t recht de prijs in te trekken zonder dat d aar een
vergoeding of compen satie tegenove r sta at. De prijs is dan terug beschikbaar voo r
Trooper en kan dus aan een ande re deeln emer worden toegekend.
6.

Bekendmaking winnaar

De winna ars wo rden bekendgemaak t op 2/7/2 018. De winnaars zullen hiervan ten
laatste op 10/ 7/2017 vi a mai l op de hoogte worden gebrach t do or Troo per.

7.

Algemene bepalingen

Trooper k an de inhoud van de p rijzen volledig of deels vervangen doo r een
gelijkwaardige prijs, mo cht deze p rijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan ook,
zonder enig recht op vergoeding of compen satie in hoofde van de winnaa r.
Trooper behoudt zich h et recht voo r om de we dstrijd of een dee l erva n te wijzigen, uit
te stellen, in t e k orten of in te trekken indien programmatorische, technische of
organisatorische omstandigheden dit vereisen.
Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afd wingbaar zou zijn,
heeft dit geen enkele in vloed op de geldigheid van de ove rige bepalingen of dit
reglement. Trooper zal deze bepaling vervangen door e en ge ldige bepaling die zoveel als
wettelijk moge lijk overe enstemt met de strekking en inhoud van de oo rspronkelijk e
bepaling.
Als h et verloop van deze wedstrijd door een te chnisch incident ve rsto ord zou word en,
bv. indien de websit e offline ga at, zal alles in het we rk geste ld worden om deze
storende effecten te neutraliseren.
Trooper k an ech te r niet aansprake lijk ge steld w orden vo or enig n adeel dat zou
voortvloeien uit deze te chnische incidenten.
In geval van misb ruiken , misleiding of bed rog behoudt Trooper zich uit drukkelijk het
recht voo r de be trokke n deelneme r(s) zonder meer van deeln ame aan deze en/of
andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.
Dit reglemen t wo rdt be kendgemaakt op de we bsite van Trooper verm eld in art. 4 v an dit
reglement, en kan d aar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in
verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszin s
bepaald. A lle beslissingen van Trooper in het kader van deze wedst rijd zijn definitie f en
onherroepelijk.
Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan p er brief worden opgevraagd doo r een
schrijven te richten aan Trooper op bovenvermeld ad re s, met e en daarbij horende
voldoende gefrankeerde enve loppe vo or retourzending. Ook even tuel e klachten om trent
de wedstrijd kunnen op bovenverm eld adres worden gemeld, wa arn a Trooper met U
contact zal opnemen. Over andere a specten van de wedstrijd wordt geen
corre spondentie gevoerd.
8.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze overe enkomst wordt beheerst door het Be lgisch recht. Elk e betwi sting omtrent de
wedstrijd en/of dit regl ement dient ee rst voorgelegd te worden aan Troope r. Indien
onderling ov erleg ge en uitkomst biedt, zal de b etwi sting exclusi ef wo rden voorgelegd
aan de bevoegde rechtbank in h et a rrondissement Brussel.

