
 
Algemeen wedstrijdreglement SamAc ledenactie 2017 

SamAc organiseert een ledenactie via haar verschillende communicatiekanalen. Tenzij anders 

vermeld, geldt voor deze actie het algemeen wedstrijdreglement van Samac   

Algemeen wedstrijdreglement 

1. Inleiding 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor alle 

wedstrijden die SamAc organiseert via haar website of andere communicatiekanalen (zoals Facebook 

flyer, enz.…) Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van SamAc.  

2. Deelnemingsvoorwaarden 

2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van bestuursleden 

van SamAc. 

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke 

toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de 

wedstrijd gaat SamAc ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd.  

Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere 

deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden ontzegd. 

2.2. De deelnemer is enkel het gekozen lidgeld verschuldigd aan SamAc voor de deelname aan de 

wedstrijd. 

3. Prijzen  

3.1 De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand 

anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.  

3.2. SamAc kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. 

3.3.Indien de prijs een waardebon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd 

4. Aansprakelijkheid van SamAc 

4.1. SamAc is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich 

zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. 

4.2. SamAc is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de 

deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 

4.3 Indien SamAc  genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 

wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan SamAc hiervoor op geen 

enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 



5. Persoonsgegevens 

5.1. De persoonsgegevens die SamAc over de deelnemers verzamelt, vallen onder toepassing van de 

wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

5.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij 

eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen onder de 

redactionele verantwoordelijkheid van SamAc alsook andere online-kanalen van eventuele 

medeorganisatoren alsook in geschreven pers.   

 


