
Wedstrijdreglement:Aantal STABILO viltstiften in de vaas? 

 
ARTIKEL 1 - ORGANISATIE VAN HET SPEL 

STABILO International GmbH (hierna: de "Organisator" genoemd), met handelsregisternummer BE0806980810 en 
maatschappelijke zetel op de Rue A. Dumont 3 te Mont-Saint-Guibert, organiseert van 11 tot 13 augustus 2014 (tot 
23u59) een gratis spel zonder aankoopverplichting met de naam "Aantal STABILO viltstiften in de vaas?" (hierna: "het 
spel" genoemd), volgens de procedure beschreven in dit reglement. 
Deze actie wordt noch georganiseerd, noch gesponsord door Facebook. 
  
ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 
Dit gratis spel is toegankelijk voor alle personen van meer dan 13 jaar oud, die over een internetverbinding en een 
geldig e-mailadres beschikken, en die woonachtig zijn in België of Luxemburg, met uitzondering van de Organisator, 
hun families en al degenen die meegewerkt hebben aan de ontwikkeling van het spel. 
  
Het spel is onderworpen aan de Belgische wetgeving op spelletjes en wedstrijden. 
  
Niettemin moeten minderjarige deelnemers voorafgaandelijk de toelating krijgen van een van beide ouders of van hun 
voogd, om deel te nemen aan het spel. 
  
De Organisator heeft het recht een bewijs van die toelating te vragen en indien nodig een deelnemer, die de toelating 
niet kan bewijzen, te diskwalificeren. 
Tevens heeft de Organisator het recht om eventuele minderjarige winnaars te vragen bovenvermelde toelating voor 
deelname aan het spel voor te leggen. De Organisator behoudt zich het recht voor een willekeurige andere winnaar 
uit te loten, indien de eerste, minderjarige winnaar geen afdoend bewijs van dergelijke toelating kan verstrekken. 
  
De deelname aan het spel brengt op zichzelf de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement met zich mee.  
  
ARTIKEL 3 - DEELNAMEPROCEDURE 
Dit spel gaat uitsluitend door op het platform van facebook.com, op de in artikel 1 genoemde data. Deelname aan het 
spel gebeurt door een reactie te posten op de publicatie "Je pennenzak bijvullen voor het nieuwe schooljaar? Vind het 
precieze aantal STABILO vilstiften in deze vaas, en win ze!" op de Facebook-fanpagina van STABILO 
(https://www.facebook.com/STABILObelgium). 
Er is slecht één enkele deelname toegelaten per persoon - met dezelfde naam, dezelfde voornaam, hetzelfde e-
mailadres of dezelfde Facebook login - gedurende de volledige spelperiode.  
  
Hoewel het spel toegankelijk is via het Facebook-platform, is Facebook in geen geval verantwoordelijk voor 
voorkomende geschillen met betrekking tot het spel. Facebook is noch organisator, noch sponsor van de actie. 
  
ARTIKEL 4 - AANWIJZING VAN DE WINNAARS 
Een winnaar zal twee dagen na afloop van het spel worden gekozen uit de deelnemers die het juiste antwoord gaven, 
met name het precieze aantal viltstiften in de vaas. 
De winnaar zal binnen twee dagen worden gecontacteerd, en op de hoogte gebracht van zijn/haar prijs en de 
voorwaarden om ervan te genieten. Van winnaars, die niet reageren binnen 7 dagen na het verzenden van het bericht 
dat ze hebben gewonnen, zal worden aangenomen dat ze afstand doen van hun prijs. Bijgevolg zal hun prijs worden 
toegekend aan een nieuwe winnaar. 
  
ARTIKEL 5 - PRIJZEN 
Met het spel kan onderstaand lot worden gewonnen, dat in chronologische volgorde zal worden toegekend aan de 
geldige deelnemer, die wordt uitgeloot en uitgeroepen tot winnaar. 
Lot: alle STABILO viltstiften die zich in de vaas bevinden. 
  
De Organisator behoudt zich het recht voor om de leeftijd van de winnaar te controleren, alvorens zijn/haar prijs te 
overhandigen. Prijzen kunnen in geen geval tegen hun contante waarde of tegen eender welke andere prijs worden 
ingeruild. De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik, niet-gebruik, of zelfs de verkoop 
van de loten door de winnaars. In geval van overmacht, behoudt de organisator zich het recht voor de gewonnen prijs 
door een gelijkaardige prijs met dezelfde waarde te vervangen. 
  
ARTIKEL 6 - IDENTIFICATIE VAN DE WINNAARS EN SCHRAPPEN VAN DEELNAME 
Deelnemers stemmen ermee in dat hun identiteit gecontroleerd wordt. Bij niet-naleving van dit reglement, evenals bij 
eventuele fraude of poging tot bedrog, op welke manier dan ook, wordt de deelname van diens auteur zonder meer 
geschrapt. 

https://www.facebook.com/STABILObelgium

