WIJNEGEM – SHOP
EAT ENJOY
Reglement “WIJNEGEM
APP”
1. Vzw Handelaarsvereniging Wijnegem Shopping Center
(hierna “handelaarsvereniging” genoemd) organiseert een
winactie onder de naam “Wijnegem – shop, eat, enjoy APP”.
De winactie, via een specifieke applicatie ‘Wijnegem – shop,
eat, enjoy’, staat online vanaf 13 september en wordt vanaf
dan periodiek ingezet voor verschillende acties. Op de
applicatie zal duidelijk zichtbaar staan over welke specifieke
actie het gaat. De applicatie is beschikbaar voor de meest
recente modellen IOS / ANDROID. Het effectieve spel is
beschikbaar voor alle modellen die de AR-functie
ondersteunen.
2. Iedereen kan via deze applicatie in Wijnegem op zoek gaan
naar virtuele Wijnegem-animaties en deze vangen in de
publieke gedeeltes van het shopping center. Na het vinden
van 5 animaties kan de gebruiker opnieuw starten met
verzamelen na een wachttijd van 2 uur.

3. Iedere natuurlijke persoon mag aan deze actie deelnemen
met uitzondering van de vaste en tijdelijke medewerkers van
Ceusters NV, GOM, Cofely, Securitas en de vaste en tijdelijke
werknemers binnen Wijnegem- Shop Eat Enjoy.
4. Hoe kan een deelnemer een prijs winnen? Door het spel te
spelen, zal de deelnemer verschillende animaties kunnen
vinden in Wijnegem Shopping die op verschillende locaties
verstopt liggen. De deelnemer kan de animatie vangen door
in de applicatie de scanner (camera-functie) te openen.
Wanneer de animatie volledig in het witte kader wordt
geplaatst, wordt het kader groen en kan je het vangen. Er
wordt één animatie bijgeteld bij het totaal aantal animaties
van de deelnemer. Per ronde van het spel kan de deelnemer
5 animaties verzamelen. Een bezoeker kan deelnemen aan
onbeperkt aantal rondes, mits een wachttijd tussen deze
rondes.
• In elke animatie kan een prijs zitten. Of er een prijs in
zit, en welke deze is, wordt bepaald door het algoritme
van het spel.
• Na het verkrijgen van een prijs, zal deze zichtbaar
blijven in het menu van “Mijn prijzen”. De speler ziet
daar zijn coupon-code en kan deze valideren in de
desbetreffende winkel en daarmee zijn prijs in
ontvangst nemen. De prijs dient in ontvangst genomen
te worden binnen de vervaldatum, tevens vermeld op
de coupon.
• De coupon mag maar gevalideerd worden op het
moment dat de deelnemer deze op de vermelde locatie
effectief wenst af te halen.

5. De deelnemers kunnen de prijs verzilveren in de
desbetreffende winkel of management kantoor. De
ontvangen prijs mag in geen geval verkocht of te koop
aangeboden worden. Er mag geen enkele vorm van winst
nagestreefd worden. In dergelijk geval verliezen de
deelnemers hun prijs en zal deze op hun kosten
teruggebracht dienen te worden naar de organisatoren van
de wedstrijd. De deelnemers zullen aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor elke schade die de organisatoren in dit
verband zouden kunnen lijden. Eerder gevalideerde coupons
komen te vervallen.
6. De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk
worden gesteld voor vertragingen, verliezen, eventuele
ongevallen en schade, ongeacht de oorzaak of aard ervan,
voortvloeiend uit de deelname aan de wedstrijd of de
gewonnen prijs.
7. De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor technische
onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong
ook, waardoor de deelname tijdelijk of definitief bemoeilijkt
of verhinderd wordt. Evenmin zijn ze verantwoordelijk voor
storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong
ervan, en voor eventuele schade van welke aard ook die het
gevolg is van de deelname aan de wedstrijd of van de
toekenning en uitoefening van de prijs.
8. Prijzen die worden bekomen via bijvoorbeeld bedrog of
fraude, worden niet toegekend. Bij misbruik, misleiding of
bedrog behouden de organisatoren zich het recht voor om
de deelnemer uit te sluiten van deze en andere wedstrijden.
Ook deelname onder de vorm van collectiviteit of in
groepsverband is niet toegelaten.

9. Over de wedstrijd worden verder geen telefoongesprekken
en/of briefwisseling gevoerd.

10.
De handelaarsvereniging behoudt zich het recht voor
om de huidige actie, of een deel ervan, in te korten, uit te
stellen, te wijzigen, over te dragen of te annuleren indien de
omstandigheden dit vereisen. Zij kan hiervoor niet
verantwoordelijk worden gesteld. Ook druk‐, spel‐, zet‐ of
andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond
voor welke verplichting ook.
11.
Door zijn deelname geeft elke deelnemer automatisch
en
onvoorwaardelijk
toestemming
aan
de
handelaarsvereniging om hem te identificeren als deelnemer
aan de wedstrijd en verzaakt hij aan alle rechten
daaromtrent.
12.
De informatie en persoonsgegevens, verzameld in de
loop
van
deze
wedstrijd,
worden
door
de
handelaarsvereniging verwerkt en zijn uitsluitend bestemd
voor intern gebruik. De verwerking van persoonsgegevens
vindt altijd plaats in overeenstemming met en navolging van
de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De
wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, voorziet in het
toegangsrecht tot deze gegevens en de verbetering ervan.
13.
Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de
deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige
aanvaarding van huidig reglement.

