
 

Artikel 1 

De vennootschap Flyer BVBA, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het 

nr. 0888.393.405, met maatschappelijke zetel te Korte Gotevliet 9, 8000 Brugge, organiseert een 

gratis wedstrijd waarvan de algemene deelnemingsvoorwaarden hierna nader worden bepaald. 

Deelnemen aan het wedstrijdspel kan alleen via de website www.flyer.be. 

Deelnemen aan het wedstrijdspel heeft geen gevolgen voor de garanties die op de producten 

worden gegeven noch op de dienstverlening na verkoop. 

Artikel 2 

Het wedstrijdspel heeft betrekking op elke aankoop van producten gekoppeld aan communies en 

lentefeesten op de website www.flyer.be tussen dinsdag 1 januari 2019 om 09:00 en dinsdag 30 

april 2019 om 23:59. De wedstrijd zal actief zijn (dit wil zeggen: toegankelijk zijn voor deelnemers) 

tot woensdag 1 mei 2019 om 00:30. 

Artikel 3 

Al wie voldoet aan de onderstaande voorwaarden, mag aan het wedstrijdspel deelnemen (hierna 

‘de deelnemer(s)’ genoemd):  

 Om minstens €50 aan feestartikelen voor communie- of lentefeesten gekocht hebben. 

 in België wonen 

 Een geldige aankoop op de website van Flyer.be  hebben gedaan in de periode zoals 

bedoeld in artikel 2.  

Twee personen van eenzelfde gezin mogen aan de wedstrijd deelnemen.  

Minderjarigen van minder dan 18 jaar mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. Deelnemen aan 

de wedstrijd is verboden voor de werknemers van Flyer BVBA, voor alle rechtstreekse of 

onrechtstreekse medewerkers van Flyer BVBA en voor al wie heeft bijgedragen tot de organisatie 

van deze wedstrijd (hierna samen ‘de entiteiten van de wedstrijd” genoemd).  

Flyer BVBA kan een deelnemer gelijk wanneer definitief uitsluiten in geval van inbreuk op een van 

de deelnemingsvoorwaarden, in geval van het verstrekken van foute informatie zoals bedoeld in 

artikel 9 of in geval van misbruik, bedrog of deelname te kwader trouw aan de wedstrijd. De 

deelname aan de wedstrijd impliceert in geen geval dat de deelnemer verzaakt aan het wettelijk 

recht van intrekking van de aankoop of van het (de) goed(eren) en/of de dienst(en) in zijn 

winkelmandje. De uitoefening van dit recht heeft echter automatisch tot gevolg dat de deelname 

aan het wedstrijdspel wordt beëindigd wegens het ontbreken van voorwerp. 

Artikel 4 

De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 2. 

Alleen deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. Eens de 

deelnemer een aankoop heeft verricht, ontvangt hij/zij een mail met hierin een schiftingsvraag. 

Enkel zij die de vraag beantwoorden komen in aanmerking voor de prijzen. 
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Deze wedstrijd is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 

kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.  Elke deelname biedt een kans om één 

van de in artikel 5 vernoemde prijzen te winnen. De selectie van de winnaar gebeurt op 

woensdag 1 mei 2019, willekeurig en zonder menselijke tussenkomst (met behulp van de 

informatica). Zowel de winnaars als de verliezers krijgen daarvan in reële tijd kennis op de 

website van Flyer.be. De winnaars worden telefonisch op de hoogte gesteld. 

Artikel 5 – de prijzen 

Bij deelname aan de wedstrijd maakt u kans op één van onderstaande prijzen. Per aankoopschijf 

van minimaal €50 krijgt u een kans.  

 Een bezoekje van Miss Belgium op de communie van uw kind 

  5 Orage sets ter waarde van €84 (1 set per winnaar) 

  3 Plopsatickets 

  Een gepersonaliseerd fotokader 

  5 Kinepolis-tickets (1 ticket per winnaar) 

Artikel 6 

De winnaars zullen telefonisch gecontacteerd worden. De prijzen zullen via de post opgestuurd 

worden. De hoofdprijs, een bezoekje van Miss Belgium, zal telefonisch onderhandeld worden 

met de winnaar. Bij haar bezoek zal zij evenals een prijs naar keuze schenken aan de 

communicant.    

Artikel 7 

De loutere deelname aan het wedstrijdspel houdt in dat de deelnemer onvoorwaardelijk instemt 

met dit reglement.  

Elke klacht betreffende dit wedstrijdspel moet schriftelijk en binnen een termijn van 7 werkdagen 

vanaf de datum van deelname aan de wedstrijd worden verzonden naar de maatschappelijke 

zetel van Flyer BVBA zoals hierboven vermeld. Klachten worden alleen schriftelijk behandeld.  

Er wordt geen rekening gehouden met klachten die buiten deze termijn worden ingediend of die 

niet schriftelijk zijn geformuleerd.  

Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht en elk geschil betreffende zijn toepassing 

behoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brugge. 

 

Artikel 8 

De vennootschap Flyer BVBA  kan als organisator van dit wedstrijdspel niet aansprakelijk worden 

gesteld voor de opschorting, verdaging, wijziging of intrekking van dit wedstrijdspel in geval van 

overmacht of, algemener, in geval van onvoorzienbare of van haar wil onafhankelijke 

omstandigheden. De deelnemers hebben als gevolg daarvan geen recht op welke 

schadeloosstelling ook. De beslissing van Flyer BVBA is in dit verband is soeverein en zonder 

beroep. 



 

 

Artikel 9 

Dit reglement staat volledig en gratis ter beschikking van de deelnemers op www.flyer.be. Het 

wordt ook gratis bezorgd aan al wie daartoe een schriftelijk verzoek richt aan: 

Marketing Flyer BVBA 

Korte Gotevliet 9,  

8000 Brugge 

Artikel 10 

Dit wedstrijdspel heeft tot gevolg dat er persoonsgegevens worden verwerkt, waarbij Flyer BVBA 

de verantwoordelijke voor de verwerking is. Door aan het wedstrijdspel deel te nemen stemmen 

de deelnemers in met het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens door Flyer 

BVBA. In overeenstemming met het Algemeen Reglement voor de bescherming van 

persoonsgegevens (RGPD) dat op 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn deze 

persoonsgegevens uitsluitend bedoeld om de wedstrijd uit te voeren, in het bijzonder om te 

kunnen communiceren met de deelnemers aan de wedstrijd; om alle noodzakelijke controles uit 

te voeren om het goede verloop van het wedstrijdspel te verzekeren, in het bijzonder ter 

voorkoming en bestrijding van fraude.  

Deze gegevens worden gedurende de duur van het wedstrijdspel bewaard en aan het einde van 

de promotiecampagne verwijderd. Elke verzameling van persoonlijke gegevens en/of elk gebruik 

voor andere dan de in dit reglement vermelde doeleinden moet uitdrukkelijk door de deelnemer 

worden toegestaan.  

Hetzelfde geldt voor alle gegevens die na bovengenoemde periode worden opgeslagen. Elke 

deelnemer kan op eenvoudig verzoek kosteloos, door een e-mail op het volgende adres te 

sturen: marketing@flyer.be, de mededeling van de hem/haar betreffende persoonlijke gegevens 

ontvangen en, indien van toepassing, de correctie en/of verwijdering van onjuiste, onvolledige of 

irrelevante gegevens, alsook de zuivere en eenvoudige verwijdering ervan. In dit verband wordt 

gepreciseerd dat elk verzoek om deze gegevens op welke wijze dan ook te verwijderen tijdens de 

duur van het wedstrijdspel kan tot de annulering van de inschrijving voor het wedstrijdspel 

leiden. Bovendien kan elke deelnemer zich gelijk wanneer, gratis en zonder daarvoor een reden 

te moeten opgeven verzetten tegen de elektronische verzending van berichten van direct 

marketing door Flyer BVBA. Hij moet daartoe klikken op de link ‘Uitschrijven’ die hij in elk bericht 

van direct marketing kan vinden. 

 

Artikel 11 

Wordt een van de bepalingen van dit reglement nietig of niet toepasbaar verklaard, dan blijven 

de overige bepalingen volledig van kracht. Deze voorwaarde is toepasselijk voor zover ze bij wet 

is toegestaan.  



 

Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht kennis te hebben genomen van de kenmerken en 

de beperkingen in verband met het gebruik van internet en daarmee akkoord te gaan.  

Aldus is Flyer BVBA in geen geval aansprakelijk voor:  

 Verzendingen via internet 

 De slechte werking van internet en/of de gebruikte software 

 De gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische tekortkomingen 

 Technische defecten, defecten van de hardware of software, ongeacht hun aard.  

Flyer BVBA is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van 

de deelname aan het wedstrijdspel, voor een onderbreking of gelijk welke andere disfunctie, 

voor de uitsluiting van deelnemers of het afsluiten van de wedstrijd om welke reden ook. 

Deze bepaling is ook toepasselijk op de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het 

gevolg kan zijn van een defecte verbinding met de website www.flyer.be en, desgevallend, 

zijn mobiele applicatie en/of de computers in de winkels en/of de e-mailsystemen. Elke 

deelnemer is gehouden de vereiste maatregelen te treffen om zijn eigen gegevens en/of de in 

zijn informatica-uitrusting opgenomen software en/of zijn website te beschermen tegen 

eventuele aanvallen. De verbinding met de website www.flyer.be evenals de deelname aan 

het wedstrijdspel behoren volledig tot de verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
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