WEDSTRIJDREGLEMENT ‘MICKEY 90 MOUSE PARTY’

De firma PANINI BELGIQUE SA, BCE 0437.146.435, hierna ook ‘de organisator van de wedstrijd’
genoemd, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de
l'Artisanat 5, organiseert een wedstrijd met als titel ‘MICKEY 90 MOUSE PARTY’, ter gelegenheid van

de publicatie van zijn album getiteld ‘MICKEY MOUSE - STICKER STORY’.

1.
Dit wedstrijdreglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast aan de wedstrijd die wordt
georganiseerd door de firma PANINI BELGIQUE SA. Het reglement is beschikbaar op de pagina van de
website www.paninibelgium.com
2.
De wedstrijd loopt van 24 oktober 208 tot 31 januari 2019.
3.
De prijzen die in het kader van deze wedstrijd worden uitgereikt zijn de volgende:


2 verblijven van 1 overnachting/2 dagen voor 4 personen in Disney’s Newport Bay Club
inclusief maaltijden en de ingangen aan de twee Disneyparken ®. Transport niet inbegrepen.



2 verblijven van 2 overnachtingen/3 dagen voor 4 personen in Disney’s Sequoia Lodge
inclusief maaltijden en de ingangen aan de twee Disneyparken ®. Transport niet inbegrepen.



50 dagtickets voor de twee Disneyparken ®

De prijzen kunnen in geen geval worden vervangen of omgewisseld in speciën.
4.
Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief
eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld in geval van overmacht.
Deelneming aan de wedstrijd veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement
door de deelnemers.
5.
De wedstrijd is uitsluitend bestemd voor deelnemers die in België of in het Groothertogdom
Luxemburg wonen en die meerderjarig zijn, of voor minderjarigen die vertegenwoordigd zijn door
hun wettelijke vertegenwoordigers. Aan winnaars die niet in België of in het Groothertogdom
Luxemburg wonen of die niet meerderjarig zijn of, in het geval van minderjarige deelnemers zonder
toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers, zal de prijs niet worden toegekend. Het
gebruik van valse gegevens leidt tot uitsluiting van de deelnemer in kwestie.

6.
Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet u (i) print en vul volledig en leesbaar het
deelnameformulier in voor de wedstrijd "MICKEY 90 MOUSE PARTY" beschikbaar op
www.paninibelgium.com (ii) er moeten vijftien (15) lege PANINI-zakjes bijgevoegd worden gelinkt
met het album ‘MICKEY MOUSE - STICKER STORY’ (iii) alles moet per post doorgestuurd worden naar
dit adres: PANINI BELGIQUE SA te 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de l'Artisanat 5, met vermelding
‘WEDSTRIJD MICKEY 90 MOUSE PARTY’ (iv) de zending correct frankeren.
Enkel deze werkwijze zal als geldig beschouwd worden voor deelname aan de wedstrijd en de
toekenning van de prijzen. Fouten of ontbrekende elementen bij één van deze formaliteiten kunnen
dus aanleiding zijn om de deelname ongeldig te verklaren. Geen enkel antwoord, zelfs als dit correct
is, dat ons wordt opgestuurd via om het even welke andere weg zal voor toekenning van de prijzen in
aanmerking worden genomen.
De deelnamedocumenten dienen uiterlijk op 31 januari 2019 om middernacht verstuurd te zijn, deze
dag inbegrepen, het poststempel geldt als bewijs. De zendingen na deze datum worden niet meer
aanvaard.
7.
De correcte zendingen zullen deelnemen aan een dubbele lottrekking op 6 februari 2019.
De eerste lottrekking, onder controle van een deurwaarder, zal de volgorde bepalen van de prijzen
die zijn beschreven in artikel 3 van dit reglement, hetzij vierenvijftig (54) prijzen die genummerd
worden van 1 tot 54. De tweede lottrekking onder controle van een deurwaarder, zal vierenvijftig
(54) namen trekken onder de deelnemers die een geldig antwoord opgestuurd hebben, conform dit
reglement. Deze vierenvijftig (54) getrokken namen zullen de winnaars zijn van deze wedstrijd.
De winnaars, geklasseerd van 1 tot 54, krijgen de overeenkomstige van 1 tot 54 genummerde prijs.
De lijst van de vierenvijftig (54) winnaars zal vanaf 12 februari 2019 gepubliceerd worden op de
website www.paninibelgium.com. De winnaars gaan expliciet akkoord met de publicatie van hun
naam. Ze kunnen geen aanspraak maken op om het even welke andere compensatie dan de prijs
zelf.
De beslissing van de organisator voor wat betreft de bepaling van de winnaars is onherroepelijk en
definitief.
8.
De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade, lichamelijke schade, ongevallen of
overlijden die zouden kunnen resulteren uit het verkrijgen van een van de prijzen en/of deelname
aan een van de wedstrijden. Hij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse,
onrechtstreekse, materiële, immateriële of lichamelijke schade die zou kunnen voortvloeien uit het
gebruik van de prijs.
Indien de gewonnen prijs een voorwerp is, kan de winnaar op geen enkele vorm van compensatie
aanspraak maken in geval van defecten. De organisator is enkel verplicht de winnaar een nieuw
voorwerp in zijn oorspronkelijke verpakking te overhandigen. De organisator is niet aansprakelijk
voor eventuele omissies van de post en/of de leveringsbedrijven (te late levering, beschadiging,
staking, verlies of andere) bij de eventuele verzending van de prijzen.

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de wedstrijd gewijzigd, opgeschort of
geannuleerd dient te worden wegens heerkracht of door omstandigheden buiten zijn wil.

9.
Alle gegevens worden verwerkt volgens de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het
vrije verkeer van die gegevens (RGPD). De organisator van de wedstrijd nodigt je uit om het Handvest
van het privéleven van de organisator te lezen op www.paninibelgium.com.
In het kader van de commerciële legitieme belangen van de organisator, kunnen de persoonlijke
gegevens die de deelnemers doorgegeven hebben in Panini databanken BELGIË SA opgeslaagd
worden, voor eventuele latere behandeling, en in overeenstemming met de belangen, de
fundamentele rechten en vrijheden van de deelnemers.
U kunt altijd U uitschrijven van deze databank door contact met ons op te nemen via e-mail:
servi@panini.be of door te schrijven naar het volgende adres: Edities Panini België nv, Avenue de
l’Artisanat, 5-1420 Braine -Alleud - België.
10.
Elke betwisting in verband met deze wedstrijd dient schriftelijk opgestuurd te worden, uiterlijk
binnen 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de lottrekking, naar dit
adres: PANINI BELGIQUE SA, Avenue de l'Artisanat 5 in 1420 Braine-l'Alleud. In geval van geschillen
zijn de rechtbanken van het arrondissement Waals-Brabant (Nijvel) bevoegd en is de Franse taal van
toepassing. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch recht.

***

