
Wedstrijdreglement « Pasen 2020 » 

Artikel 1) Organisator 

De firma Invacare NV, met sociale zetel in Autobaan 22 - B-8210 LOPPEM en ingeschreven in het KBO onder het 
nummer BE 0458.249.477, organiseert van 10/04/2020 om 14 u tot 14/04/2020 middernacht een wedstrijd onder 
de naam "Pasen 2020”. 

Artikel 2) Deelname aan deze wedstrijd 

De deelname aan deze wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 

Elke natuurlijke, meerderjarige persoon kan deelnemen aan deze wedstrijd, ongeacht of hij of zij klant is bij 
Invacare, indien hij/zij gedomicilieerd is in België of het GHD Luxemburg, met uitzondering van Invacare-personeel. 

De deelname aan deze wedstrijd is eenmalig. Elke deelnemer mag maar 1 keer een antwoord posten. 

Bij deelname aan deze wedstrijd worden geen persoonsgegevens van de deelnemers geregistreerd. Invacare kan 
echter wel op het einde van de wedstrijdduur de winnaars contacteren om hun persoonsgegevens (e-mailadres en 
thuisadres) te kennen. Door zijn deelname bevestigt de deelnemer kennis te hebben genomen van het 
wedstrijdreglement en zonder voorbehoud ermee akkoord te gaan. 

Artikel 3) Deelnamevoorwaarden 

Na de Facebook publicatie en het wedstrijdreglement te hebben gelezen, wordt de deelnemer uitgenodigd om aan 
de wedstrijd deel te nemen. 

De deelnemer moet een antwoord posten op de publicatie door het raadsel op te lossen dat visueel wordt 
afgebeeld in de publicatie en het eindrekencijfer op te geven : 

De deelnemers mogen slechts eenmalig meedoen aan de wedstrijd tijdens de wedstrijdduur (van 10/04/2020 om 
14u tot 14/04/2020 middernacht). 

Artikel 4) Selectie van de winnaars 

Om een prijs te winnen moeten de deelnemers hun commentaar posten op de publicatie door het raadsel op te 
lossen dat visueel wordt afgebeeld in de publicatie en het eindrekencijfer op te geven. Is dit cijfer de correcte 
oplossing van het raadsel, dan ontvangt de deelnemer een box met Tony's Chocolonely proeverijtje (6 x 50g 
chocoladerepen). Drie personen die het juiste antwoord geven op het raadsel dat visueel afgebeeld wordt in de 
publicatie, krijgen  
elk een box. De winnaars worden gekozen aan de hand van een loottrekking.

Artikel 5) Prijzen voor de winnaars 

Voor de wedstrijd die gehouden wordt van 10/04/2020 om 14u00 tot 14/04/2020 middernacht krijgt elke winnaar 
een box met Tony's Chocolonely proeverijtje (6 x 50g chocoladerepen). 

De organisator zal de winnaars met persoonlijk bericht via hun Facebook account op de hoogte brengen van hun 
prijs in de dagen na het afsluiten van de wedstrijd.  



De prijs is niet overdraagbaar en kan niet in geld worden uitgekeerd. 

De winnaars ontvangen hun prijs via de post. 

Artikel 6) Beperking aansprakelijkheid 

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de deelnemer bekend is met de eigenschappen en beperkingen van het 
internet en daarmee akkoord gaat. 

De organisator kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor problemen met communicatie, 
netwerkverbinding, computers of slechte verbinding, onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout. 

De organisator kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld en verplicht worden een schadevergoeding aan de 
deelnemers te betalen als deze wedstrijd, om redenen buiten zijn wil, zonder voorafgaande verwittiging, 
gedeeltelijk of geheel wordt gewijzigd of stopgezet op om het even welk ogenblik tijdens de duur van de wedstrijd, 
onder voorbehoud van zware of opzettelijke fout. 

De organisator behoudt zich het recht voor om deelname definitief te weigeren aan iedereen die door frauduleus 
of foutief gedrag de goede werking van de wedstrijd verhindert. 

Facebook kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van problemen. Deze wedstrijd wordt niet beheerd, 
noch gesponsord of gepatroneerd door Facebook. De informatie die gevraagd wordt door Invacare en die aan 
Invacare wordt meegedeeld, wordt enkel gegeven aan Invacare en niet aan Facebook. 

Artikel 7) Bekendmaking van het reglement 

Dit reglement kan worden geraadpleegd op de Facebook pagina van Invacare (@InvacareBelgium) via de 
wedstrijdpublicatie. 

Een kopie van het volledig reglement kan gratis worden opgestuurd op schriftelijk verzoek aan Invacare, B-8210 
LOPPEM met vermelding van de naam van dit reglement. 

Artikel 8) Publicatie van de naam van de winnaars 

De winnaars geven de organisator de toestemming om hun naam, voornaam en beeld in het kader van publicitaire 
en promotionele communicatie in verband met deze actie, zonder beperking of voorbehoud, te publiceren zonder 
dat hieraan een verloning, recht of enig ander voordeel anders dan de toekenning van hun prijs wordt verbonden. 

Artikel 9) Persoonlijke gegevens 

De verantwoordelijke van de verwerking van uw persoonlijke gegevens is de firma Invacare NV – B-8210 LOPPEM – 
KBO N° 0458.249.477. 



Invacare verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (kortweg AVG of GDPR). Meer details lees je in het privacybeleid van Invacare. Voor al 
uw vragen over de verwerking van uw gegevens en uw rechten kan u terecht op www.invacare.be/nl/invacare-
policy-bescherming-persoonsgegevens-en-cookies.

Uw gegevens worden nooit doorgegeven aan derden, uitgezonderd voor de eventuele afhandeling van de 
bezorging van de prijs die u won. In dat geval worden uw gegevens louter met dat doeleinde door de derde 
partij verwerkt en niet langer dan nodig hiervoor bewaard.

De deelnemers die het recht op verwijdering van hun gegevens uitoefenen voor het einde van de wedstrijd, 
worden geacht af te zien van hun deelname. 

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor de organisator en worden gebruikt voor het beheren van de operatie 
(informatie en toekennen van de prijzen). 

Artikel 10) Geschillen 

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en toepassing van dit reglement en/of zaken waarin dit reglement 
niet voorziet, wordt door de organisator beslecht in het kader van de Belgische wetgeving. 

Elke betwisting over deze wedstrijd moet schriftelijk worden gemeld op het volgende adres: 
Invacare, B-8210 LOPPEM. 

Geen enkele betwisting of bezwaar dat verstuurd is later dan één maand na de einddatum van de wedstrijd, 
komt in aanmerking. 
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