Wedstrijdreglement Had ik maar…
1) Iedere bezoeker mag deelnemen.
2) De deelnemer moet een foto posten op de Facebookpagina van Had ik maar en deze foto ook
delen op de eigen Facebookpagina. Zo kan die zijn vrienden uitnodigen om de foto te liken. De foto
met de meeste likes op 14/10/2018 om 23u59 wint.
3) Er is 1 prijs te winnen voor de winnende foto: een koffietafel georganiseerd door DRIVE up Safety
voor de winnaar(s) en 25 genodigden die hij/zij mag kiezen. De winnaar krijgt 3 data waaruit hij/zij
mag kiezen om de koffietafel te laten doorgaan. Deze zal doorgaan op een locatie vastgelegd door
Drive Up Safety.
4) Het is toegestaan met meerdere personen op 1 foto te staan. De winnaars zijn dan de personen
die zichtbaar zijn op de foto en getagd zijn. Zij mogen samen 25 genodigden kiezen en niet elk apart.
5) De rangorde van de winnaars voor de #hadikmaar wedstrijd wordt bepaald op basis van een
rangschikking die wordt opgesteld in functie van het aantal likes op hun foto op Facebook. Hoe meer
likes, hoe hoger in de rangschikking. Bij ex aequo wordt de winnaar geloot.
6) Na afsluiting van de wedstrijd zal de winnaar persoonlijk worden gecontacteerd via Facebook.
Zijn/haar naam zal bekend gemaakt worden op de website van DRIVE up Safety en Had ik maar. De
winnaar zal binnen de week na afloop van de wedstrijd gecontacteerd worden. Indien de winnaar
niet ingaat op het contactverzoek binnen de 2 weken heeft de organisator het recht om de prijs aan
de tweede in rangschikking te geven. Hiervoor gelden dezelfde regels.
7) De wedstrijd loopt van 13 juli tot en met 14 oktober 2018 (middernacht).
8) De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement.
9) De deelname is vrij en zonder enige verplichting. De gewonnen prijzen kunnen niet geruild worden
tegen andere producten, diensten of geld. De prijzen zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
10) Louter door het feit dat de deelnemer zijn persoonlijke gegevens invult op het
deelnemingsformulier verklaart hij formeel akkoord te gaan met het gebruik van die gegevens voor
zijn identificatie en voor de publicatie van zijn naam indien hij als winnaar wordt aangeduid.
11) DRIVE up Safety kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van
verkeerde persoonlijke gegevens (telefoonnummer, adres ...), die leiden naar een verkeerd of
onbekend adres van de deelnemer.
12) DRIVE up Safety behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te
schorten en dit zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor deelnemers of voor eender
wie.
13) Klachten over deze wedstrijd moeten ten laatste tien werkdagen na het einde van de wedstrijd,
per aangetekende verstuurd worden naar volgend adres: vzw DRIVE up Safety, Stoepestraat 9a te
9940 Ertvelde. Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet
schriftelijk worden geformuleerd of na de voornoemde termijn worden ingediend, zullen
onontvankelijk zijn en niet behandeld worden.

14) De persoonlijke gegevens die een deelnemer aan vzw DRIVE up Safety meedeelt in het kader van
deze wedstrijd zullen door vzw DRIVE up Safety worden aangewend voor direct-marketing
doeleinden. Hij kan zijn recht van toegang tot of van rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens
eisen door zich schriftelijk te richten tot vzw DRIVE up Safety, Stoepestraat 9a te 9940 Ertvelde, met
bijvoeging van een kopie van de voorzijde van zijn identiteitskaart. Hij kan zich op gelijk welk ogenblik
kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor directmarketingdoeleinden door zich schriftelijk tot bovenstaand adres te richten.
15) Het Belgisch recht is van toepassing op deze wedstrijd, en elk geschil met betrekking tot de
wedstrijd of dit reglement zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent.
16) DRIVE up Safety mag op alle momenten een identiteitscontrole doen van de deelnemers.

