WEDSTRIJDREGLEMENT - LOVE AT THE MOVIES
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt
georganiseerd door Unilever Belgium NV, gevestigd te 1190 Brussel
(Vorst), Humaniteitslaan 292, met ondernemingsnummer 0438.390.312,
hierna te noemen: “Unilever”.
Artikel 1 Algemeen
1.Elk in België en in Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan
deze wedstrijd deel te nemen.
2.Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je
wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de
wedstrijd.
3.Medewerkers en personeel van Unilever die betrokken zijn bij deze
wedstrijd en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten
van deelname.
4.Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres
toegekend.
5.Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader
van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze
samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die
door Unilever van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van
deelname.
Artikel 2 Persoonsgegevens
1.Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde
persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres,
enz.).
2.Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date
en volledig zijn.
3.De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform
onze privacyverklaring, te vinden op www.unilever.be.
Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen?
1. Deze wedstrijd loopt van 14 mei 2013 tot en met 7 juni 2013, van 8 juni
tot en met 7 augustus en van 8 augustus tot en met 7 september.

2.
2.1 De wedstrijd is toegankelijk op de website
magnum.be/loveatthemovies 2.2 Om geldig aan deze wedstrijd deel te
nemen moet de deelnemer antwoorden op de wedstrijdvraag (-vragen) en
de schiftingsvraag. Hij/Zij moet ook zijn volledige naam, adres en
geboortedatum [in een leesbaar geschrift op het deelnemingsformulier
/ online] invullen.
3. Artikel bestemd om fraude te vermijden en om excedentaire/niet
gewenste deelnames te kunnen uitsluiten - geval per geval
aanpassen. VB : Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig
deelnemen, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende
deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige
deelnames. Eenzelfde deelnemer mag ook niet met meerdere
emailadressen, postadressen en/of geboortedatums deelnemen. Unilever
behoudt zich het recht om frauduleuze deelnames te verwerpen of te
beperken tot één enkele geldige deelname.
Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars
1. De winnaars zijn diegenen die de wedstrijdvraag (-vragen) correct
beantwoord hebben en de schiftingsvraag correct beantwoord hebben of
het dichtst benaderd hebben. Ingeval van een ex aequo zullen de
winnaars door lottrekking worden bepaald].
2. Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact
worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de
winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een
website).
3.Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na
einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest
deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom
van Unilever.
4.Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden
gecorrespondeerd.
Artikel 5 Prijzen
1.De te winnen prijzen zijn de volgende: 1 maal één van de 40 duotickets
voor Love At The Movies op 14 mei In Kinepolis

2.Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn
niet inwisselbaar voor geld.
3.Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt
deze aan Unilever.
Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1.Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is.
2.Indien je voor deelname aan deze wedstrijd wordt gevraagd een
inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een
bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage
geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms) rechten van
derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever
voor aanspraken van derden terzake.
3.Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die
op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder
mede begrepen – doch niet beperkt tot -:
- de door haar, uitgekeerde prijzen;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of
het wijzigen van de prijzen;
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een
derde.

Artikel 7 Rechten Unilever
Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de
wedstrijd te beëindigen indien je op enige wijze in strijd
handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke
toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden,
zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat
Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te
beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van
de wedstrijd te wijzigen indien de omstandigheden dit

vereisen, zonder dat Unilever daarvoor verantwoordelijk zal
zijn.
Artikel 8 Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact
met ons op via de website van de wedstrijd of via het contactformulier op
www.unilever.be.
Artikel 9 Diversen
1.Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij
adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2.Op deze wedstrijd zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring
van toepassing.
3.Deelname aan deze westrijd impliceert de aanvaarding van huidig
reglement. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins
verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan
de daartoe bevoegde rechter te Brussel.
	
  

