
 

 

WEDSTRIJDREGLEMENT WIKO 

 #BLEENYMONKEY !  

 

 

Artikel 1 : Organisatie  

De onderneming WIKO Benelux SPRL, hierna genoemd de “Organisator”, 
met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 412 (België), 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
BE0556894123, organiseert van 09/11/2015 10u00 tot 23/11/2015 om 16u00 
een wedstrijd zonder aankoopverlichting met als naam “#BLEENYMONKEY” 
(hierna genoemd “de Wedstrijd”).  

Kom naar onze Wiko Belgium Facebook pagina en help ons #BleenyMonkey 
terug te vinden ! 
Help ons de aanwijzingen te ontcijferen en neem deel aan onze grote 
trekking om Wiko smartphones en andere prjizen te winnen. 
 
Artikel 2 : Deelnemers  

Aan deze “Wedstrijd” zonder aankoopverlichting kunnen enkel inwoners van 
Nederland deelnemen die op de begindatum van de “Wedstrijd” meerderjarig 
zijn.  

Personen die niet aan bovenstaande voorwaarden beantwoorden, kunnen 
niet deelnemen aan deze “Wedstrijd”, net als personeelsleden van de 
“Organisator” en iedere andere persoon die rechtstreeks of indirect heeft 
meegewerkt aan de uitwerking, de implementatie of het beheer van de 
“Wedstrijd”. Ook de partners en familieleden (in de eerste graad of andere 
verwanten) van de in deze alinea vermelde personen zijn uitgesloten voor 
deelname aan de “Wedstrijd”, ongeacht of ze onder hetzelfde dak van deze 
personen leven.  

De “Organisator” behoudt zich het recht voor aan elke Deelnemer te vragen 
om te bewijzen dat hij aan bovenstaande voorwaarden beantwoordt. Iedere 
Deelnemer die niet aan deze voorwaarden voldoet of weigert te bewijzen 
eraan te voldoen, wordt uitgesloten van de “Wedstrijd” en kan bijgevolg geen 
aanspraak maken op zijn prijs mocht hij als winnaar uit de bus komen.  

Er wordt slechts één deelname per persoon toegelaten (zelfde naam, zelfde 
adres). Twee personen uit hetzelfde gezin kunnen deelnemen, maar er wordt 
slechts één prijs per gezin toegekend.  

De “Organisator” behoudt zich het recht om de naleving van deze regel te 
controleren. Door deelname aan de “Wedstrijd” aanvaardt elke Deelnemer 
dit reglement in zijn geheel.  

  



 

 

Artikel 3 : Voorwaarden voor deelname  

Deelnemen aan de “Wedstrijd” kan via de volgende URL: 
https://www.facebook.com/wiko-belgium 

Elke Deelnemer aan de “Wedstrijd” moet over een Facebookaccount 
beschikken.  

Indien de Deelnemer dit wenst, kan hij op de “Vind ik leuk”-knop klikken om 
de voortgang van de “Wedstrijd” te volgen.  

Tijdens een marketingactie in Belgie is Bleeny Monkey de weg verloren ! 
Hij kent het land niet  maar hij is slim genoeg om aanwijzingen voor de 
deelnemers achter te laten  zodat jullie hem kunnen terugvinden. 
 

De Deelnemer moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:  

- Dit reglement lezen en de voorwaarden ervan uitdrukkelijk en zonder 
voorbehoud aanvaarden.  

Om deel te nemen, dient de Deelnemer :  

-  Naar de publicaties op de Wiko Belgium Facebook gaan die het 
spel aankondigen (hierna genoemd de « Publicaties ») en in welke de foto-
aanwijzingen zullen worden gegeven die het mogelijk maken om Bleeny 
Monkey te vinden ; 

 

- Commentaar geven op de publicaties van de Wiko Belgium Facebook 
pagina door een antwoord te geven dat ons kan helpen Bleeny Monkey terug 
te vinden ; 

 

- Deel de post en verdubbel je kansen 
 
Elke deelname die tegenstrijdig is met wat er in het huidig reglement is besproken, is 
ongeldig. 
Elke deelnemer die verdacht wordt van fraude zal gediskwalificeerd worden door de organisator 
zonder dat deze laatste dit dient te verantwoorden. 
Elke onvolledige, foutieve of onleesbare identificatie of deelname, opzettelijk of niet, of die wordt 
ingediend onder een andere vorm dan zoals in het huidig reglement voorzien werd, zal als nietig 
verklaard worden. 
Dezelfde sanctie geldt voor mulitipele deelnames. 
  

 

 

Artikel 4 : Prijzen  

 De prijzen worden als volgt toegewezen: 



 

 

• 1ste prijs: Een (1) Wiko Rainbow Up 4G (met een indicatieve 
eenheidswaarde van 149,99€ inc. BTW) 
Van alle deelnemers die reageerden op de publicaties van 09 november 
2015 tot en met 23 november 2015, zal er 1 (Een) winnaar een Wiko 
RAINBOW UP 4G winnen. 
• 2de prijs: Een (1) Wiko Rainbow Up 4G (met een indicatieve 
eenheidswaarde van 149,99€ inc. BTW) 
Van alle deelnemers die reageerden op de publicaties van 09 november 
2015 tot en met 23 november 2015, zal er 1 (Een) winnaar een Wiko 
RAINBOW UP 4G winnen. 
• 3de prijs: Een (1) Wiko Rainbow Up 4G (met een indicatieve 
eenheidswaarde van 149,99€ inc. BTW) 
Van alle deelnemers die reageerden op de publicaties van 09 november 
2015 tot en met 23 november 2015, zal er 1 (Een) winnaar een Wiko 
RAINBOW UP 4G winnen. 
 

 
 Totale waarde: €449,97 incl.btw.  

 

De waarde van de prijs wordt bepaald op het moment dat het reglement 
wordt opgesteld en kan niet het onderwerp zijn van discussie met betrekking 
tot hun waarde. 

 

 

Artikel 5 : Bepaling van de winnaars  

Aan het einde van het spel zal er op 23 november 2015 om 16:00u een 
trekking plaatsvinden. 
 
Voorwaarde(n) voor deelname aan de trekking : 

 
 

De deelnemers die de deelnemingsvoorwaarden hebben gerespecteerd zoals 
beschreven in artikel 3 van het huidig reglement en die een commentaar 
hebben gelaten op de publicaties, zullen deelnemen aan de trekking. Slechts 3 
(drie) winnaars zullen de (3) eerste prijzen winnen zoals beschreven in artikel 4 
van het huidig reglement.  

 
Een prijs per fysiek persoon. 

 
 

 
Artikel 6 : Aankondiging van de winnaars  

 



 

 

De winnaars die willekeurig zullen worden gekozen, zullen op 23 november 
2015 om 17:00 met hun naam en voornaam op een visual van een Facebook 
publicatie verschijnen. 

  
 

https://www.facebook.com/wikobelgium 

  De winnaar moet voor 20 December 2015 aan de “Organisator” antwoorden om 
te bevestigen dat hij de prijs aanvaardt.  
Elke deelnemer die niet voor deze datum heeft gereageerd, zal beschouwd 
worden als zijnde dat hij definitief afstand doet van zijn prijs.  

Een prijs per fysiek persoon.  

Artikel 7 : Prijsuitreiking  

De prijzen worden aan de winnaars bezorgd op het adres dat de Deelnemer bij 
zijn inschrijving heeft opgegeven via Facebook. Wanneer de prijs niet kon 
geleverd kan worden, blijft deze tot 20/12/2015 beschikbaar voor de 
Deelnemer. Na deze datum kan hij er geen aanspraak meer op maken.  

De winnaars verbinden zich ertoe hun prijs als dusdanig te aanvaarden. Ze 
kunnen hem met andere woorden niet inruilen voor geld, andere goederen of 
diensten van welke aard ook, noch doorgeven aan een derde. Bovendien geven 
de prijzen geen recht tot compensatie.  

De “Organisator” behoudt zich het recht voor om, wanneer zich een gebeurtenis 
voordoet buiten zijn wil om, bijvoorbeeld met betrekking tot zijn leveranciers of 
ten gevolge van onvoorziene omstandigheden, de vermelde prijzen te 
vervangen door prijzen met een gelijke waarde. De winnaar wordt op de hoogte 
gehouden van eventuele veranderingen.  

Artikel 8 : Gebruik van persoonsgegevens van de deelnemers  

De gegevens van de deelnemers worden door de “Organisator” opgeslagen en 
gebruikt om hun deelname aan de “Wedstrijd” vast te leggen en de prijzen uit te 
kunnen delen.  

De winnaars geven de “Organisator” de toestemming hun gegevens (naam en 
voornaam), foto of elke drager waarop deze voorkomt te gebruiken voor 
promotie- en reclamedoeleinden, zonder dat de winnaars aanspraak kunnen 
maken op een vergoeding, een recht of een ander voordeel dan de toekenning 
van hun prijs.  

De persoonsgegevens van de deelnemers worden bewaard om de winnaars 
van deze “Wedstrijd” bekend te kunnen maken en om informatie- en 
promotiecampagnes op te zetten. Ze zullen niet worden doorgegeven aan 
derden.  

De wet van 08 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de wet 
van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten 
van de informatiemaatschappij worden strikt nageleefd.  



 

 

Elke Deelnemer heeft het recht de gegevens die over hem werden bewaard, in 
te zien en te corrigeren. Elke Deelnemer heeft ook het recht zijn gegevens op 
eenvoudig verzoek en kosteloos uit onze bestanden te laten verwijderen, door 
middel van een brief gericht aan de “Organisator” aan het onder Artikel 1 
vermelde adres.  

 

Artikel 9 : Wedstrijdreglement  

Het reglement kan geraadpleegd worden op de website www.wikomobile.com.  

Het reglement kan ook gratis opgestuurd worden naar elke persoon die dit 
aanvraagt bij de “Organisator”.  

 
De “Organisator” behoudt zich het recht voor de “Wedstrijd” op elk moment te 
verlengen, in te korten, te wijzigen of te annuleren, in het bijzonder in het geval 
van overmacht, zonder dat een schadevergoeding moet toegekend worden aan 
de deelnemers.  

De Deelnemer erkent dat hij op eigen risico aan een “Wedstrijd” deelneemt.  

 

Artikel 10 : Intellectuele en industriële eigendom  

Het reproduceren, representeren of exploiteren van de elementen waaruit de 
“Wedstrijd” bestaat, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van dit reglement, is 
strikt verboden.  

Alle merken, logo’s, teksten, beelden, video’s en andere kenmerken van de site 
en de sites waar via hyperlinks toegang toe kan worden verkregen, zijn 
exclusieve eigendom van de rechtmatige eigenaars en zijn als zodanig 
wereldwijd beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Hun 
ongeoorloofde reproductie kan strafrechtelijke vervolging wegens vervalsing tot 
gevolg hebben.  

Elke ongeautoriseerde reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze merken, 
logo’s en kenmerken, kan strafrechtelijke vervolging wegens vervalsing tot 
gevolg hebben.  

Deelname aan deze Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit 
reglement door de deelnemers.  

 

Artikel 11 : Verantwoordelijkheid  

De verantwoordelijkheid van de “Organisator” kan niet worden aangesproken in 
geval van overmacht of toevallige gebeurtenissen die ontstaan buiten zijn wil 
om.  



 

 

De “Organisator” kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging, 
verlies, diefstal, averij van de post of onleesbare stempels van de postdiensten. 
De “Organisator” kan ook niet aansprakelijk worden gesteld noch kan er een 
beroep tegen worden aangetekend in geval van gebeurtenissen ontstaan door 
overmacht (stakingen, slechte weersomstandigheden, ...) waardoor de 
deelnemers geheel of gedeeltelijk de mogelijkheid wordt onthouden om deel te 
nemen aan de wedstrijd en/of de winnaars niet van hun prijs gebruik kunnen 
maken.  

De “Organisator”, evenals zijn toeleveranciers en partners, kan in geen geval 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incidenten die kunnen ontstaan bij 
het gebruik van de prijzen door de winnaars of hun genodigden nadat de 
winnaars ze in bezit hebben genomen.  

Ook kan de “Organisator”, evenals zijn toeleveranciers en partners, niet 
aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de prijzen nadat de 
winnaars ze in bezit hebben genomen. Alle benodigde extra kosten voor het in 
het bezit krijgen van de prijzen zijn geheel ten laste van de winnaars zonder dat 
deze recht hebben op enige compensatie van de “Organisator” of van zijn 
toeleveranciers of partners.  

  

Artikel 12 : Geschil en bezwaar  

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt 
geïnterpreteerd en toegepast conform het Belgische recht. 
  
Alle mogelijke geschillen die het gevolg zijn van of die gelinkt zijn aan dit spel en 
die niet minnelijk kunnen worden geschikt, zullen voorgelegd worden aan de 
bevoegde rechter in Brussels. 
  
De organisator behoudt zich het recht voor om zonder beroep te beslissen over 
elk probleem dat zich voordoet met betrekking tot de interpretatie of de 
toepassing van het huidig reglement, met dien verstande dat geen enkele 
tegenwerping zal toegestaan worden over de  voorwaarden van het spel, de 
resultaten, de winst of de ontvangst een maand na de beëindiging van het spel. 

  
Behalve wat kennelijke fouten betreft, is er bepaald dat de informatie afkomstig 
van het spel van de organisator bewijskracht heeft in elk geschil met betrekking 
tot de connectie en de digitale behandeling van spelgerelateerde info. 
Elke claim dient binnen de maand volgend op het einde van het spel aan de 
organisator worden voorgelegd. 
Na deze datum zal geen enkele claim worden aanvaard. De deelname aan het 
spel houdt volledige aanvaarding van het huidige reglement in. 
 
 
Artikel 13 : Bewijsovereenkomst 

Wegens uitdrukkelijke overeenkomst tussen de Deelnemer en de “Organisator” 
zijn enkel de digitale systemen en bestanden van de “Organisator” rechtsgeldig.  



 

 

De digitale bestanden, die onder beveiligde en betrouwbare omstandigheden 
bewaard zijn in de digitale systemen van de “Organisator”, zullen worden 
beschouwd als bewijs voor de relatie en de communicatie die heeft 
plaatsgevonden tussen de “Organisator” en de Deelnemer.  

Diengevolge is overeengekomen dat de “Organisator”, behalve in geval van 
duidelijke fout, zijn recht kan doen gelden, met name als doel voor het leveren 
van bewijs van handeling, uitgevoerd of verzuimd, op programma’s, gegevens, 
bestanden, opnames, bewerkingen en andere elementen (zoals follow-up 
rapporten of andere statussen), fysiek of digitaal of elektronisch gemaakt, 
ontvangen of direct of indirect bewaard door de “Organisator”, met name in zijn 
digitale systemen.  

De in beschouwing genomen elementen vormen op deze manier bewijzen en 
indien zij door de “Organisator” als bewijzen worden aangevoerd bij een 
geschil- of andere procedure, zullen deze op dezelfde manier en met dezelfde 
doorslaggevende aard ontvankelijk, geldig en tussen de partijen inroepbaar zijn 
als wanneer de documenten schriftelijk zouden zijn gemaakt, ontvangen of 
bewaard.  

Alle handelingen die worden uitgevoerd met behulp van de gebruikersnaam en 
de code die aan een deelnemer worden toegewezen als gevolg van zijn 
inschrijving, worden onweerlegbaar beschouwd als zijnde uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de Deelnemer.  

 


