
Wettelijke vermeldingen 
 
Overeenkomstig met de Belgische wet van 8 december 1992 ten opzichte van de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, 
gewijzigd door de wet van 11 december 1998, worden de gebruikers geïnformeerd dat zij recht 
hebben op toegang en correctie tot persoonlijke informatie over hen en recht van verzet hebben. 
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend op eenvoudig schriftelijk verzoek aan 
contact@visiyou.com 

 
Sponsorwedstrijd reglement & Privacy Policy 
 
Artikel 1 - Organisatie van het spel: 

Het reglement is van toepassing op het bedrijf genaamd Linx Fashion NV waarvan de hoofdzetel 
gevestigd is in Havermarkt 35/2, 3500 te Hasselt, België, contact: contact@visiyou.com («de 
organisator	  »). De deelname aan de wedstrijd is gratis en beschikbaar op:  

https://www.facebook.com/Linxfashion/ 

De organisatie organiseert een sponsorwedstrijd. De deelnemers van de wedstrijd moeten de 
meeste vrienden overtuigen om de Facebook-pagina van Linx Fashion NV te ‘liken’. De speler 
die de meeste vrienden heeft kunnen overtuigen om de Facebook-pagina te ‘liken’ wint. Door te 
deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaard je het reglement zoals hieronder vermeld. De 
achterliggende bedoeling is dat de desbetreffende Facebook-pagina meer ‘likes’ zal krijgen 

 

Artikel 2 – Deelname aan de wedstrijd 

De wedstrijd loopt van 3 juli tot en met 17 juli 2016.  

Deze gratis wedstrijd en zonder aankoopverplichting staat open voor alle natuurlijke personen die 
in België, met uitzondering van het personeel en familie van de organiserende onderneming en 
haar vertegenwoordigers voor de organisatie. 

Ten aanzien van minderjarigen, de wedstrijd is de verantwoordelijkheid van de wettelijke 
vertegenwoordiger die het ouderlijk gezag kan bewijzen. Geen deelname aan de naam van een 
andere persoon zal worden geaccepteerd.  

Elke manier van fraude op deze punten zal de deelnemer ongeldig maken. Onder deelnemer 
wordt verstaan: elke gebruiker die deelneemt aan de wedstrijd en die lid is op de applicatie op de 
Facebook pagina. 

De deelnemer aanvaardt dat zijn basisgegevens wordt verstrekt aan de host-vereniging zoals 
zijn: naam, profielfoto, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, gebruikersnaam , vrienden lijst en 
andere informatie die de deelnemer openbaar heeft gemaakt. De persoonlijke gegevens zullen 
behandeld worden in overeenstemming met de Privacy policy. 



De deelnemer erkent ook dat tijdens de sponsoring fase applicatie toegang tot de lijst van hun 
Facebook-vrienden voor de deelnemer aan één of meer personen (s) in hun vrienden lijst 
selecteren om hun uitnodiging te versturen sponsoring. Iedere deelnemer kan sponsoren zoveel 
supporters als ze willen. Het aantal deelnemers van deze wedstrijd is met andere woorden 
onbeperkt. 

 

Artikel 3 - Aanwijzing van de winnaars en schenkingen 

Van 3/07/2016 tot 17/07/2016 streden deelnemers op de officiële Facebook-pagina van Linx  
Fashion NV. 

3.1 – Procedure en winnaar van het benoemingsproces: 

Bekendmaking van de winnaars onder alle deelnemers wordt door de organisatie persoonlijk 
gedaan.  

Door het wedstrijdreglement te aanvaarden ga je ermee akkoord dat de beslissingen van de jury 
finaal en onherroepelijk zijn en dat er niet in beroep tegen gegaan kan worden.  

3.2 – Schenkingen/prijzen 

Het wordt opgegeven als het noodzakelijk dat de monetaire waarde van de toewijzingen van 
deze wedstrijd, gezien de aard van deze toewijzingen niet wordt bepaald op de dag van de 
registratie van deze verordening, maar is objectief vast te stellen: 

Deze schenking is overgenomen door de deelnemer die naar de bovenste plek van de 
sponsoring aanvraag zal komen, deze score wordt bewezen door het beeld van de Facebook-
applicatie. 

Deze prijs bestaat uit een handtas, ter waarde van € 300.  

De beslissingen van de organisator zijn definitief, geen extra correspondentie hierover zal 
geschieden. 

De samenstelling van de toewijzingen worden niet gewijzigd en kan in geen geval worden 
ingeruild tegen de contante waarde of tegen een andere beloning. Als de winnaar niet in staat is 
om zijn lot te genieten, zal het de volgende deelnemer in het klassement ten goede komen. 

 

Artikel 4 – Verantwoording en aansprakelijkheid 

De deelnemers hebben geen recht op enige schadevergoeding ter zake. De vereniging kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gedeeltelijke wijzigingen of annuleringen.  

Linx Fashion NV behoudt het recht om naar eigen inzien en op elk moment deze termen en 
condities te wijzigen. Bekijk regelmatig deze termen en condities voor wijzigingen. 

Linx Fashion NV behoudt het recht om naar eigen inzien de wedstrijd te annuleren voor de 
einddatum. Redenen voor annulatie kunnen onder meer overmacht, veranderingen in lokale 



wetgeving, of een legale aanklacht van een derde partij tegen Linx Fashion NV zijn. Indien de 
wedstrijd geannuleerd wordt, zullen alle deelnemers meteen geïnformeerd worden. 

 

Artikel 5 – Privacy Policy 

De gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard in de bestanden van het organiserende 
bedrijf. 

Deze gegevens zullen worden gebruikt door de organisator om het goede verloop van de 
wedstrijd, inclusief voor het contacteren van de winnaars om hun prijs in een snelle en efficiënte 
manier te overhandigen. De gegevens zullen ook worden gebruikt om de deelnemer op de 
hoogte te houden van de activiteiten en aanbiedingen van het organiserende bedrijf. Gegevens 
kunnen ook worden overgedragen aan derden, zoals zakelijke partners, met het oog op direct 
marketing tenzij de deelnemer tegen is. Om verzet uit te oefenen op dit recht, kan de deelnemer 
contact op met de organisator (Zie de bovenstaande contactgegevens in deze verordening). De 
deelnemer heeft permanent recht van toegang, rectificatie en verwijdering overeenkomstig met 
de bepalingen van de wet van 8 december 1992, betreffende de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer over de behandeling van de persoonsgegevens. 

Artikel 6 - Conformiteit 

Deze wedstrijd en deze verordening worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van 
betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

Het verplichte karakter van de antwoorden van de gebruiker worden gespecificeerd door de 
organisator op het inschrijvingsformulier voor een sterretje *. Het niet beantwoorden van één of 
meerdere verplichte vragen, nodig voor de deelname aan de wedstrijd, kan de gebruiker 
hinderen deel te nemen. 

 

 


