Wedstrijdreglement: Maak de funste brief en win! - Sintfolder
Artikel 1
FUN BELGIUM NV, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8200 Brugge, Koning Albert I-laan 244, verder in dit
document vermeld als “Fun” of “De organisator”, organiseert een wedstrijd onder de naam “Maak de funste brief en win!”
Artikel 2
De wedstrijd start op 18 oktober 2016 en eindigt op 5 december 2016 om 19u. Deze actie staat open voor alle personen
met verblijfplaats in België met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van Fun en van alle leveranciers
die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en
promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.
Artikel 3
Er kan deelgenomen worden aan de actie in alle Fun winkels. Het deelnemingsformulier staat op
www.fun.be/acties/sintbrief.
Artikel 4
De wedstrijd verloopt als volgt:
1. De deelnemers vertellen aan Fun welke cadeaus ze graag willen krijgen van de Sint.
2. De deelnemer kiest zelf hoe hij dit doet: brief, tekening, knutselwerkje etc. De voorwaarde is dat de inzending
wordt binnengebracht in één van de 30 Fun winkels ten laatste op 5 december 2016 om 19u met daarop
geschreven of gekleefd de nodige persoonlijke gegevens.
3. Op p. 60-61 van de sintfolder of op fun.be/acties/sintbrief staat het officiële deelnemingsformulier.
4. Het is aangeraden maar niet verplicht om het officiële deelnemingsformulier te bevestigen aan de brief. Op de
inzendingen moeten WEL minstens diezelfde gegevens vermeld staan om te kunnen meedingen naar een
prijs.
5. De deelnemer kan ook zijn brief samenstellen op fun.be/sintbrief en deze binnenbrengen in de Fun winkel.
6. Na 6/12/2016 worden alle geldige deelnames verzameld en geëvalueerd. Per winkel wordt 1 funste brief
uitgekozen. Dit wordt gekozen door het winkelpersoneel. Bij onenigheid maakt de shopmanager de
eindbeslissing. De shopmanager kiest dan als prijs 1 of 2 items (met een totale waarde van max €50) vermeld
op de brief van de winnaar.
7. De winnaars worden persoonlijk verwittigd per mail door de shopmanager van de Fun winkel.
8. De winnaar haalt zelf zijn prijs op in de Fun winkel van deelname.
9. Indien de winnaar de door het Fun personeel gekozen prijs(zen) reeds heeft, kan dit bij afhaling vermeld
worden, en kan er, na overleg met de shopmanager, een andere prijs gekozen worden, met dezelfde of lagere
totaalwaarde.
Elke inzending die in strijd is met de vooropgestelde regels, zal als ongeldig beschouwd worden. Deze komen bijgevolg
niet in aanmerking voor deelname.
Elke onvolledige boodschap, die foute of onleesbare aanwijzingen bevat, kan leiden tot de eliminatie van de deelname.
Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudoniemen
of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van deelname bij
meerdere winkelpunten of verschillende adressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel),
worden al zijn deelnames geweigerd en beschouwd als ongeldig.
Artikel 5
Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen
geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator.
Artikel 6
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de wedstrijd
deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of feitelijke vereniging, zij het door op de
ene of andere manier samen te werken om zijn kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd worden
uitgesloten. Dezelfde maatregel zal getroffen worden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre aanwendt,
onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn
kansen om te winnen te verhogen.
Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudoniemen

of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames, onder andere door middel van verschillende emailadressen (of door verschillende identiteiten of eender welk andere middel om zich meermaals te registreren),
worden al zijn deelnames geweigerd en beschouwd als ongeldig.
Fun behoudt zich het recht om deze gegevens te controleren op basis van de identiteitskaart.
Artikel 7
Fun maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator kan niet aansprakelijk gehouden
worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is
ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijzen die om eender welke reden niet worden
uitgekeerd, blijven eigendom van Fun.
De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen deze
prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke reden dan ook.
De prijzen zijn niet overdraagbaar. Fun behoudt zich het recht voor om de prijzen om te zetten in een prijs met
gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een prijs is persoonlijk,
ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
De winnaars worden per mail op het opgegeven mailadres na afloop van de wedstrijd, ten laatste op 12/12/2016
verwittigd. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de onvolledige, onjuiste of
achterhaalde adressen en/of persoonsgegevens van de winnaars. De niet-winnaars worden niet verwittigd.
Artikel 8 (indien van toepassing)
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte
technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. Deelname aan
de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de
technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan
elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele
omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.
Fun kan bijgevolg in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
Transmissies via het internet
Slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software
De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
Om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook
Fun kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een
onderbreking, om het even welke dysfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om
welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een
verbinding met de website www.fun.be en www.facebook.com/funbelgium.
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn
informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de website
www.fun.be en www.facebook.com/funbelgium en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemers.
Artikel 9
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze actie of aan zijn
verloop en/of aan het reglement indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. De
organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten zijn wil om, de wedstrijd zou moeten
onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de
organisator zelf beslist worden. Tegen zijn beslissing is geen beroep mogelijk.
Artikel 10
Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Bescherming van de persoonsgegevens stelt Fun de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke
gegevens in een bestand, dat uitsluitend wordt gebruikt voor interne doeleinden en de promotie en verkoop van zijn
producten. Fun kan deze gegevens enkel gebruiken indien de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij
deelname aan de wedstrijd. Deze gegevens zullen op verzoek van de betrokkene worden meegedeeld. De betrokkene
heeft steeds kosteloos recht op inzage, verbetering van en verzet tegen de verwerking van deze gegevens.
Indien de deelnemer geen verdere e-mails of mailings wenst te ontvangen over onze onderneming of de Fun producten,
kan hij een brief sturen naar Fun BELGIUM NV, waarvan de adresgegevens vermeld staan onder artikel 1.
Artikel 11

Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op de www.fun.be/acties/sintbrief
Artikel 12
Fun kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van deelnamegegevens.
Artikel 13
Door hun deelname aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement.
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, noch
telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. Huidig reglement is
onderwerpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel
bevoegd.
Artikel 14
Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator.
Privacy Statement
Fun respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. U moet zich echter realiseren dat volledige beveiliging van
gegevens op het Internet niet gegarandeerd kan worden. Hierna wordt beschreven hoe Fun gegevens verzamelt en hoe
die gegevens gebruikt worden.
1. Online communicatie – FUN maakt gebruik van betrouwbare datanetwerken die zijn beveiligd met firewall- en
wachtwoordbeveiliging die binnen de branche gebruikelijk zijn. Desondanks kunnen berichten die u stuurt middels de
site, worden onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. Indien u er voor kiest om berichten via de site te
sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een
derde.
2. Persoonlijke informatie – Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld
conform de van toepassing zijnde privacywetgeving. Op basis van deze wetgeving kunt u inzage krijgen in de informatie
die Fun over u heeft en zonodig correcties aan laten brengen. De gegevens kunnen gebruikt worden voor commerciële
doeleinden. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.
3. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie-informatie – In sommige gevallen zal Fun gegevens
verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt,
IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen Fun de site beter af te stemmen op de wensen en
voorkeuren van de bezoekers.
4. Cookies – Fun maakt op haar internetsite gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit houdt in dat er een klein
tekstbestand (cookie) naar uw computer wordt gestuurd, zodat het gebruik van de site vanaf uw computer in de
toekomst wordt vergemakkelijkt. Indien u geen cookies wilt ontvangen, kunt u het hulpbestand van uw internetbrowser
raadplegen om te kijken hoe u de cookies kunt blokkeren of een waarschuwing kunt krijgen voordat er een cookie wordt
opgeslagen.
5. Wijzigingen – Fun behoudt het recht deze privacy statement op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen.
Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van
deze gewijzigde privacy statement. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen
indien u deze site bezoekt.

