Wedstrijdreglement ‘Win een Ariston airco monosplit’ (juni 2019)
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door LAMBRECHTS N.V. (de organisator), gevestigd op
de Taunusweg 8, 3600 Genk. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord,
ondersteund of beheerd door Facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie
Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van
alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
2. Bij deze wedstrijd moeten de deelnemers, via de Facebookpagina van Lambrechts NV, het
originele wedstrijdbericht liken, delen én reageren met een comment waarin er een originele
reden wordt gegeven waarom de deelnemer deze airco moet winnen en verkoeling nodig
heeft tijdens de warme zomerdagen die eraan komen. De winnaar is de persoon die het
originele bericht heeft leuk gevonden, gedeeld én het origineelste antwoord heeft gegeven.
De originaliteit wordt bepaald door 3 juryleden: 2 medewerkers van Lambrechts en 1
medewerker van Ariston. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de wedstrijdpagina van
Lambrechts NV.
3. De wedstrijd start woensdagochtend 19/6 om 9u en eindigt woensdag 3 juli om 23u59.
4. Enkel personen met toegang tot het internet en een Facebook-account kunnen deelnemen
aan de wedstrijd.
5. De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk
product of dienst dan ook.
6. Het aantal deelnemers is onbeperkt.
7. Elke deelnemer kan maar 1x deelnemen aan de wedstrijd per Facebook-account. De
organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te
sluiten.
8. Deze wedstrijd heeft 1 winnaar. De winnaar is de deelnemer van wie de organisator het
origineelste antwoord op de gestelde vraag, volledig en tijdig heeft ontvangen. De
originaliteit wordt door de 3 juryleden bepaald door telkens een score op 10 te geven,
onafhankelijk van elkaar. Vervolgens worden de scores opgeteld om zo tot de winnaar te
komen die dan de hoogste score heeft op originaliteit.
9. De medewerkers van Lambrechts NV en Ariston zijn uitgesloten van deelname aan de
wedstrijd.
10. De prijs is een Ariston Airco monosplit exclusief plaatsing. Deze airco wordt overhandigd in
de Lambrechts toonzaal in Hasselt en Lambrechts NV noch Ariston zijn verder iets verplicht.
Plaatsing van de airco dient geregeld te worden door de winnaar zelf en is niet inbegrepen.
11. De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën worden uitbetaald.
12. De prijs wordt in goederen aan de winnaar ter beschikking gesteld.
13. De afbeeldingen in de media kunnen afwijken van de realiteit, alsook de omschrijvingen.
14. De prijs wordt aan de winnaar overgedragen zonder enige verdere verantwoordelijkheid van
de organisator of van zijn partners.
15. De prijs dient in één van de Lambrechts toonzalen (Hasselt, Alleur, Herent) afgehaald te
worden. Lambrechts is niet verplicht om de prijs op een andere manier te overhandigen.
16. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
17. Door hun deelname verklaren de deelnemers zich automatisch akkoord met het
wedstrijdreglement.
18. Deelnemers verklaren zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als
winnaar met naam, woonplaats en eventueel met foto in de media wordt bekend gemaakt.

19. De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd
voor gebruik van Lambrechts NV door middel van verwerking van gegevens.
20. De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de
gegevens en het verbeteren ervan.
21. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als
grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
22. De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor Jan Kerkstoel &
vennoten, Raamstraat 12 te Hasselt, wiens beslissingen eensluidend en onbetwistbaar zijn.
Dit houdt o.a. in dat het wedstrijdreglement vooraf door de gerechtsdeurwaarder wordt
nagekeken en bij hem wordt gedeponeerd.
23. Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van
het internet, vooral op technisch vlak, 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.
24. De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
- storingen in transmissies via het internet;
- slecht functioneren van het internet of gebruikte software;
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking;
- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
25. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van
deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de organisatoren. Elke
deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de
softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het
even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige
verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
26. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd,
ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil. De
organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde
datum aan te passen.
27. De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en
om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

