Wedstrijdreglement « Lucky Box »
Deelname en inschrijving
Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Partena vzw, waarvan de zetel gevestigd is in de
Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel (hierna "Partena Professional" genoemd).
De wedstrijd wordt online georganiseerd in het kader van de promotie van onze producten
en diensten.
Artikel 2
Deze wedstrijd staat open voor iedere onderneming die vertegenwoordigd wordt door een
meerderjarig natuurlijk persoon die beslissingsbevoegdheden heeft binnen de onderneming,
met uitsluiting van de personen die deel uitmaken van de organiserende onderneming en
hun rechtstreekse gezins- of familieleden.
De vertegenwoordigde onderneming moet een kmo zijn en minimum 11 en maximum 199
personeelsleden tewerkstellen.
Artikel 3
Om te deel te nemen aan de wedstrijd, dienen de deelnemers hun e-mailadres en de
promocode die ze vooraf via mail of per brief ontvangen hebben, in te voeren.
Enkel de deelnemers die hun gegevens binnen de door Partena bepaalde tijdslimieten
ingevoerd hebben, kunnen geldig deelnemen.
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers het volledige
wedstrijdreglement, zonder (enig) voorbehoud.
Elke onderneming kan slechts eenmaal deelnemen. Meerdere personen binnen de
onderneming kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
De organisatoren wijzen elke verantwoordelijk af in geval van wijziging of stopzetting van de
wedstrijd als gevolg van overmacht. De organisatoren behouden zich het recht voor om de
wedstrijd uit te stellen of om indien nodig wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld in geval
van overmacht of een gebeurtenis buiten hun wil om. De deelnemers zullen in de mate van
het mogelijke op de hoogte gebracht worden van dergelijke wijzigingen.
Artikel 4
De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en is zonder aankoopverplichting.

Prijzen en winnaaars
Artikel 5
In de periode van januari tot december 2017 kunnen de deelnemers éénmaal per maand een
prijs winnen.
Om een prijs te kunnen winnen, dienen de deelnemers hun e-mailadres en de promocode
die ze vooraf via mail of per brief ontvangen hebben, correct in te voeren.
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De aard en omvang van de prijs, de deelnametermijn en de wijze waarop de winnaar wordt
bepaald, worden maandelijks meegedeeld via onze website.
De winnaar(s) word(t)(en) na afloop van de wedstrijd ingelicht via mail. De prijs wordt binnen
de maand die volgt op het einde van de wedstrijd via de post of per mail verstuurd.
Artikel 6
In geen geval kunnen prijzen vervangen worden door of ingewisseld tegen geld.
Als de prijs naar de winnaar(s) wordt verstuurd, kan Partena niet aansprakelijk worden
gesteld voor het eventuele verlies of schade aan de prijs door Bpost of de transportdienst.
Partena kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van technische storingen of
problemen die tot de bevoegdheid behoren van de diensten die belast zijn met de
informaticaverwerking van de gegevens.

Persoonsgegevens
Artikel 7
Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaart u in te stemmen met het feit dat wij uw
gegevens zullen gebruiken om u te identificeren of om, als u als winnaar uit de bus komt,
contact met u op te nemen. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zijn nodig om
de deelname aan de wedstrijd te valideren.
Artikel 8
Artikel 4, § 1 van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke
levenssfeer is van toepassing op de persoonsgegevens van de deelnemers. De deelnemer
heeft te allen tijde het recht die gegevens in te zien en aan te passen; hij heeft ook het recht
de inschrijving ongedaan te maken.

Fraude
Artikel 9
Elke poging tot fraude of misbruik zal leiden tot de uitsluiting van de deelnemer.

Aanpassing van het reglement
Artikel 10
Partena behoudt zich het recht om (een deel van) de wedstrijd te wijzigen, naar een andere
datum te verleggen, in te korten of te annuleren als de omstandigheden dat eisen. Geen
enkele druk-, schrijf-, of typfout, fout met betrekking tot de aanwijzing van de winnaar of
andere fout kan worden ingeroepen, onder welk voorwendsel en voor welke Partenaverplichting dan ook.
Artikel 11
Met uitzondering van de vragen omtrent het verstrekken van dit reglement, wordt er zowel
tijdens de wedstrijd als na afloop ervan niet ingegaan (noch telefonisch, noch schriftelijk,
noch op een andere manier) op vragen met betrekking tot informatie over de wedstrijd.
Dit reglement kan geraadpleegd worden op www.partena-professional.be/luckybox
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