WEDSTRIJDREGLEMENT: OP VAKANTIE
IN JE EIGEN TUIN - SPANJE!
1. IDENTITEIT VAN DE ORGANISATOR
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Standing Concept Stands Interiors &
Events CVBA (hierna genoemd Standing Concept) gevestigd te Dellingstraat 31
A, 2800 Mechelen, België.
Belangrijk: Deze wedstrijd is op geen enkele manier geassocieerd met Facebook
en Instagram en wordt niet gesponsord, onderschreven of beheerd door
Facebook en Instagram.

2. WEDSTRIJD MECHANISME
WIN /// España por favor!
Met onze voorlopig laatste wedstrijd willen wij jou helpen om de Spaanse sfeer naar je eigen tuin te halen. Volg onze pagina,
vertel in de comments van dit bericht met wie jij een Spaanse vakantie in eigen tuin wil beleven en laat weten waarom jullie ons
Spaans pakket moeten winnen.
Het pakket bestaat uit een fles heerlijke sangria met karaf en glaasjes, een paella pan met basisingrediënten en een
opblaasbare flamingo om heerlijk rond te dobberen bij mooi weer. Kortom, wij voorzien alles om even weg te dromen en je in
het zonnige Spanje te wanen!
Net zoals de vorige keer, wint de persoon met de meest originele reactie.
Kijk op www.standingoutdoor.be en laat je inspireren. Olé!
Deze wedstrijd loopt af op dinsdagmorgen 25/05 om 10u. De winnaar wordt uiterlijk op 26/05 gecontacteerd via privébericht.

3. DEELNAME VOORWAARDEN
Deelnemers moeten 18 jaar oud zijn of ouder.
Door deel te nemen aan deze wedstrijd ga je akkoord met het wedstrijdreglement.

4. PRIJS
Een Spaans cadeaupakket t.w.v. ca. €100 dat bestaat uit een fles sangria met karaf en glaasjes, een paella pan met
basisingrediënten en een opblaasbare flamingo.

5. DUUR VAN DE WEDSTRIJD
De wedstrijd gaat van start op donderdag 20/05/2021 van zodra deze online verschijnt en eindigt op dinsdag 25/05/2021 om
10u ‘s morgens.

6. BEKENDMAKING WINNAAR
De winnaar wordt uiterlijk op 26/05/2021 via een privébericht op de hoogte gebracht. Om de prijs te kunnen overhandigen,
zullen wij persoonlijk contact opnemen met de winnaar.

7. GEGEVENSVERWERKING EN PRIVICY
Alle verstrekte informatie omtrent deze actie wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt geen informatie van deelnemers of de
winnaar gedeeld met derden. Gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.
Om de prijs te kunnen overhandigen zullen wij persoonlijk contact opnemen met de winnaar en vragen om contactgegevens en
adresgegevens met ons te delen. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het overhandigen van de prijs en niet
langer dan nodig bewaard worden.

8. KLACHTENPROCEDURE
Bij eventuele klachten kunt u contact met ons opnemen via outdoor@standingconcept.be

9. OVERMACHT
Standing Concept behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of
in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende
redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
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