Wedstrijdreglement #verspreidhetleesvirus
De organisator
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Boek.be VZW, met maatschappelijke zetel te Te Boelaerlei,
37, 2140 Borgerhout, hierna aangeduid als “Organisator”.
Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit
reglement en van elke beslissing die de Organisator dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.
De prijs
2. Door deel te nemen aan deze wedstrijd maak je kans op een boekencheque van 15 euro.
Wie kan deelnemen?
3. Deelname aan deze wedstrijd is gratis. Iedereen die woonachtig is in België mag meedoen aan de
wedstrijd behalve personeelsleden van Boek.be.
4. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de
uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op
eerste verzoek van de Organisator, voor te leggen.
De periode
5. De wedstrijd loopt van 2 april 2020, 10:00 uur tot en met zondag 3 mei 2020, 23:59 uur. De wedstrijd
kan nog verlengd worden indien o.w.v. de coronamaatregels de schoolgaande kinderen en jeugd nog
langer dan 3 mei moeten thuisblijven.
Inhoud en verloop wedstrijd
6. Deelnemers maken kans op de prijs wanneer zij een foto op Instagram posten met vermelding van
de hashtag #verspreidhetleesvirus. Deze foto zal ook verschijnen op de Instagramfeed van de website
www.verspreidhetleesvirus.be.
7. De meest grappige, originele, aangrijpende, creatieve inzendingen komen in aanmerking voor de
prijs. De winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury samengesteld door de Organisator.
8. In totaal geven we vanaf het openstellen van de website op 2/04/2020 tot het afsluiten op 3/05/2020
in totaal 150 boekencheques t.w.v. telkens 15 euro weg. Deze boekencheques kunnen ingeruild
worden bij een deelnemende fysieke boekhandel. De boekencheques kan je niet bij een online
aankoop inruilen.
9. De aangeboden prijs is niet inruilbaar. Een winnaar die om welke reden dan ook de prijs niet kan
komen consumeren, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of compensatie van de
Organisator.
Bekendmaking winnaars
10. Op 16/04 worden de winnaars van de periode 2/04/2020 tot en met 16/04/2020 via DM op Instagram
gecontacteerd. Op 4/05 worden de winnaars van de periode 17/04/2020 tot en met 3/05/2020 via DM
op Instagram gecontacteerd. De boekencheque wordt per post opgestuurd.

Persoonsgegevens
11. De contactgegevens, meer bepaald voornaam, naam en adres die de deelnemers aan de
Organisator meedelen zullen uitsluitend gebruikt worden om de boekencheque aan hen te bezorgen
per post in geval zij de prijs gewonnen hebben en zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard
worden.
Iedere deelnemer kan zijn/haar gegevens kosteloos inzien of verbeteren door een verzoek
daaromtrent per brief te richten aan de Organisator op bovenvermeld adres met een kopie van
zijn/haar identiteitskaart bijgevoegd.
Deelnemers kunnen zich desgewenst ook inschrijven voor nieuwsbrieven van de Organisator en/of
door de Organisator zorgvuldig geselecteerde partners.
Algemene bepalingen
12. De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, te beperken of in te trekken indien organisatorische, programmatorische of technische
omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-,
spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan
ook.
13. Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen
invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement. De Organisator zal de bepaling
vervangen door een geldige bepaling die wettelijk zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking en
inhoud van de oorspronkelijke bepaling.
14. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident zou verstoord worden, bv. indien
de website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te
neutraliseren. De Organisator kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadeel dat zou
voortvloeien uit deze technische incidenten.
15. Meermaals deelnemen met dezelfde Instagram-account is toegestaan. Er wordt maximaal één prijs
toegekend per Instagram-account.
16. Deelname is voorbehouden aan personen die hun echte voornaam, naam en adres opgaven om
recht te hebben op de prijs. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en of
andere wedstrijd(en) die zij organiseert, uit te sluiten.
17. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website www.verspreidhetleesvirus.be en kan daar
desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als
punt van reglement, tenzij duidelijk anders bepaald. Alle beslissingen van de Organisator in het kader
van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.
18. Eventuele klachten omtrent deze wedstrijd kunnen worden gemeld op bovenvermeld adres,
waarna de Organisator contact zal opnemen met de deelnemers. Over andere aspecten van deze
wedstrijd, het reglement, de organisatie en/of de uitslag wordt geen correspondentie gevoerd.
19. Instagram noch Facebook kan niet geassocieerd worden met of verantwoordelijk gesteld worden
voor deze wedstrijd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
20. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd
en/of dit reglement moet eerst voorgelegd worden aan de Organisator. Indien onderling overleg niet
leidt tot een oplossing zal de beslissing exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

