Reglement van de DD-Mobilhomes fotowedstrijd (1 juli – 30 september 2019)
De DD Mobilhomeswedstrijd (hierna «de wedstrijd» genoemd) wordt georganiseerd door
DD Mobilhomes (hierna ook «DDM» genoemd), Vierkeerstraat 112b, 8551 Heestert, KBO
0543.957.687
De wedstrijd wordt georganiseerd zodat
mensen van alle leeftijden,
ook minderjarigen onder aan te tonen begeleiding van hun ouders of voogd,
een promotievoertuig bestickerd met bedrijfseigen reclame van DDM
kunnen lokaliseren in de regio rond het bedrijf, om er een leuke, creatieve, nietaanstootgevende foto van te maken en deze te bezorgen via e-mail of via de Facebookpagina
van DDM.
De wedstrijd wordt beëindigd op 30 september. De winnaar wordt gekozen in de week daarna op
basis van een individuele beoordeling van een team van mensen bij DDM en in acht genomen de
reacties op Facebook – totaal aantal “likes” voor elke foto die wordt gepost door de deelnemer of
DDM voor wie geen Facebookaccount heeft. De winnaar wordt via email of door kennisgeving op de
Facebookpagina van de winnende foto, bekend gemaakt.

De deelnemer is een individueel persoon of kan een groep personen zijn, maximaal drie personen.
De winnaar is gerechtigd om de promotiewagen (3 personen) kosteloos te gebruiken van
vrijdagmiddag tot maandagmiddag, op een datum in overeenstemming met DD Mobilhomes.
De deelnemer(s) kunnen elk eenmaal een foto insturen, dan wel op verschillende foto’s verschijnen.

De wedstrijd loopt van 1 juli t.e.m. 30 september 2019.

De deelname aan de wedstrijd heeft de volledige aanvaarding van dit reglement tot gevolg, met
inbegrip van de eventuele toekomstige wijzigingen die noodzakelijk kunnen gemaakt worden,
bijvoorbeeld als gevolg van overmacht. In de mate van het mogelijke, zullen de deelnemers op de
hoogte worden gebracht van deze wijzigingen.

Het personeel bij DD Mobilhomes mag niet deelnemen aan deze wedstrijd.

De prijzen zullen niet vervangen of ingewisseld kunnen worden voor geld.

Om deel te nemen aan de wedstrijd dient u, ofwel:
a.

onze Facebookpagina te volgen en uw foto doorsturen met ‘FOTOWEDSTRIJD DDM’ vermeld
of onze nieuwsbrief volgen, door u met uw emailadres te registreren voor uw deelname en
de foto doorsturen naar het emailadres vermeld in de nieuwsbrief onder rubriek
of uw foto te verzenden per email naar info@ddmobilhomes.be – FOTOWEDSTRIJD DDM
(u aanvaardt eenmalig een volgende nieuwsbrief te ontvangen van DDM)

b.

de promotiewagen zoals in beeld gebracht hierna, te fotograferen met de deelnemer in
beeld, type ‘selfie of groepsfoto’, op een leuke, enthousiaste manier (alle foto’s verschijnen
op Facebook, enkel de winnaar wordt bekend gemaakt, deelnemers kunnen kiezen om niet
bekend gemaakt te worden tot einde van de wedstrijd).

De promotiewagen zal op verschillende plaatsen staan in de regio van Heestert, Zwevegem,
Avelegem, Oudenaarde, Kortrijk en aanliggende gemeenten. Er wordt steeds volledig
rekening gehouden met de verkeersveiligheid, wij vragen van de deelnemers hetzelfde.
(schade aan het voertuig wegens oneerbiedig handelen of wijzigingen aan het voertuig die
resulteren in herstellingen of onherstelbare toestand, zullen worden vastgesteld en
doorgegeven aan de federale politie Zwevegem)
De winnaar, is de deelnemer die de foto inzendt, waarna het meeste “likes” wordt geteld via de
Facebookpagina, en na toekenning van 10 individuele likes van het team bij DDM. Enkel en alleen de
likes van de foto die op de Facebookpagina werd gepost door DDM, zijn van belang.
De winnaar aanvaardt de voorwaarden van DDM om, zoals bij verkoop of verhuur van een camper,
ondermeer meerderjarig te zijn, een geldig rijbewijs te bezitten om een camper te mogen besturen,
…
De gewonnen prijs zal aan de winnaars worden aangeboden na afspraak in de firma in Heestert.
In geen enkel geval kan DDM aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten, directe of
indirecte schadegeval(len) die zich kunnen voordoen ten gevolge van de deelname aan deze
wedstrijd en de toekenning van de prijs.
Op dezelfde manier zal DDM niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enigerlei directe of
indirecte schade ondervonden tijdens de duurtijd van de wedstrijd.
De deelnemers zijn zich ervan bewust en aanvaarden dat DDM niet aansprakelijk zal gesteld kunnen
worden voor eventuele digitale problemen, verliezen, vertragingen of andere gebreken veroorzaakt
door verzenden van de foto bij de gegevensoverdracht.
Indien de wedstrijd geheel of gedeeltelijk uitgesteld, geannuleerd, of onderbroken moet worden om
redenen buiten de wil van DDM, zal deze laatste om geen enkele reden aansprakelijk gesteld kunnen
worden. Elke deelnemer zal daarvan op de hoogte gesteld worden door DDM op de daartoe best
mogelijke manier.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers medegedeeld aan DDM in het kader van deze
wedstrijd, worden door DDM verwerkt voor marketingdoeleinden (onder andere voor de organisatie
van deze wedstrijd). Iedere deelnemer kan kennis nemen van zijn gegevens en deze laten
verbeteren. Overeenkomstig de algemene gegevensverordening 2016/679 van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, hebben alle deelnemers een
recht op inzage en verbetering van hun persoonsgegevens. Om dit te doen, dient u een brief te
sturen naar DDM met vermelding van het exacte doel van uw verzoek, en een recto-verso kopie van
uw identiteitskaart.
De wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht.

