
 
 

REGELS VAN DE WEDSTRIJD KID NOIZE ! 
 

Artikel 1: Organisatie 
 
Het bedrijf WIKO Benelux SPRL, hierna de "Organisator" te noemen, met 
maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 412, 1150 Brussel, België, 
ondernemingsnummer: BE0556894123 organiseert een gratis wedstrijd zonder 
aankoopverplichting getiteld "KID NOIZE WEDSTRIJD - WIKO/REFLEKTOR" (hierna: 
het "spel") van 06/02/2017 om 12:00 tot 14/02/2017 om 16:00. 

 
Artikel 2 : Deelnemers 
 
Dit gratis spel zonder aankoopverplichting is enkel toegankelijk voor volwassenen en 
minderjarigen woonachtig in België en Luxemburg. Minderjarigen mogen deelnemen in 
dit spel, op voorwaarde dat zij eerst uitdrukkelijk toestemming verkregen van hun 
ouders of de persoon die het ouderlijk gezag verantwoord om dit te doen. Het feit van 
deel te nemen houdt in dat ze deze toestemming hebben verkregen. Uitgesloten zijn de 
personen die niet voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden en leden van de 
Organisator evenals ieder persoon dat direct of indirect deelneemt aan het ontwerp, de 
implementatie en het beheer van het spel, hun echtgenoten en gezinsleden: directe 
ascendenten en afstammelingen of andere familieleden, al dan niet levend onder hun 
dak. De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te vragen de hierboven 
vernoemde voorwaarden te rechtvaardigen. Elke persoon die niet aan deze 
voorwaarden voldoet of deze weigert te rechtvaardigen zal uit het spel worden 
uitgesloten en zal in geval van winst, geen prijs ontvangen. Slechts één inzending per 
persoon (zelfde naam, zelfde adres). De Organisator behoudt zich het recht voor om 
controle uit te voeren wat betreft het respecteren van deze spelregel. Deelname aan de 
wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van hiervermelde spelregeling. 

 
Artikel 3 : Deelname 
 
De deelnemer moet over een Facebook-account beschikken. 
Deelnemen moet via deze link: https://www.facebook.com/wikobelgium 

 
3.1 Om deel te nemen, moet de deelnemer: 
 
• Uitdrukkelijk en zonder voorbehoud akkoord gaan met de voorwaarden in deze 
spelregeling vernoemd. 

 
3.2 Om te spelen, moet de deelnemer: 
 
• Gaan naar de Facebook “KID NOIZE Wedstrijd” publicatie dat enkel te vinden is op de 
Wiko Facebook pagina van de Organisator. 



 
• Commentaar de wedstrijd publicatie; 
• Deel de post om de kansen te verdubbelen. 
• Like de Facebook pagina om de kansen te verdubbelen een tweede keer ! 
 

 
Elke deelname in strijd met de spelregeling zal de deelname ongeldig maken. Elke 
deelnemer verdacht van fraude zal worden uitgesloten door de organisator van het spel 
zonder dat deze zich moet rechtvaardigen. Elke onvolledige, onjuiste of onleesbare 
identificatie, vrijwillig of niet, of uitgevoerd in een andere vorm diegene die in deze 
spelregels is bepaald zal als ongeldig worden beschouwd. Dezelfde sanctie is van 
toepassing in het geval van multi-participatie. 

 
Artikel 4: Prijzen 
 
Prijzen die op spel worden gezet zijn als volgt: 

 
• 1ste tot de 10 prijs: 10 (tien) KID NOIZE tickets (indicatieve waarde per eenheid € 20 
inclusief BTW). 
 
Hierboven beschreven totale prijzen hebben een totale indicatieve waarde van € 200 
inclusief BTW. De prijs-waarde wordt bepaald op het moment van schrijven van deze 
spelregels en kan niet worden aangevochten met betrekking tot de evaluatie ervan. 

 
Artikel 5 : Aanwijzing van de winnaars 
 
Aan het einde van het spel zullen de deelnemers die aan de voorwaarden voor 
deelname als bedoeld in artikel 3 van deze spelregels voldoen, deelnemen aan de 
loting die op 14 februaro om 16.30 uur zal worden gehouden. Deze loting zal tien (10) 
spelers als winners bepalen, zoals beschreven in artikel 4 van deze spelregels. Er zal 
één prijs per persoon aangewezen worden. 

 
Artikel 6 : Aankondiging van de winnaars 
 
De lijst met winnaars zal worden onthuld op de website van de organisator en op de 
Facebook- pagina WIKO België: https://www.facebook.com/Wikobelgium. De winnaars 
zullen ook met naam en voornaam worden bekend gemaakt via een design 
gepubliceerd op de Facebook-pagina WIKO België, op 14 Februari 2017 om 17:00 uur. 
De winnaar moet vóór 17 Februari 2017 bij de organisator bekend maken en bevestigen 
dat hij/zij de prijs aanvaard. Elke winnaar die zich niet zal hebben bekendgemaakt voor 
deze datum zal worden beschouwd als de winst te hebben opgegeven. Er zal één prijs 
per winnaar aangewezen worden. 

 
Artikel 7: Prijsontvangst 
 



 
De prijzen zullen naar de winnaars worden verzonden via de contactgegevens die ze 
via privé-bericht (inbox) via de Facebook-pagina van de Organisator “Wiko België” 
zullen moeten doorgeven. Indien niet-geleverde prijzen terugkomen zullen deze 
Beschikbaar blijven voor de deelnemer tot 17/02/2017. Na deze datum komen de 
winnaars niet meer in aanmerking voor de prijs. De winnaars zullen de prijzen 
aanvaarden als voorgesteld, zonder de mogelijkheid om ze te wisselen tegen geld, 
andere goederen of diensten van welke aard dan ook, noch overdracht aan een derde 
partij. De prijzen zullen evenwel niet worden onderwormen aan schadeclaims. De 
Organisator behoudt zich het recht, in het geval van het optreden van een gebeurtenis 
buiten haar controle, onderanderen in verband met haar leveranciers of onvoorziene 
omstandigheden, de aangekondigde prijzen te vervangen door prijzen van gelijke 
waarde. De winnaar wordt op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen. 

 
Artikel 8: Gebruik van personelijke gegevens van deelnemers 
 
De gegevens van de deelnemers worden opgeslagen en gebruikt door de Organisator 
om hun deelname aan het spel op te slaan en de verdeling van de prijzen toe te staan. 
De winnaars laten de Organisator toe hun gegevens (volledige naam) te gebruiken voor 
reclamedoeleinden in welke media dan ook, zonder andere vergoeding, recht of 
voordeel dan de toekenning van hun prijs. De persoonlijke gegevens van de 
deelnemers worden bijgehouden om de winnaars van dit spel aan te kondigen en 
informatie- en promotiecampagnes uit te voeren, en worden niet doorgegeven aan 
derden. De wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de wet van 11 
maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij worden strikt in acht genomen. Elke deelnemer heeft het recht 
om toegang te krijgen tot deze gegevens en deze te verbeteren. Elke deelnemer heeft 
ook het recht om uit de bestanden te worden verwijderd op aanvraag en zonder kosten. 
Om dit te doen, moet de deelnemer een e-mail te sturen naar de Organisator via het in 
artikel 1 van deze spelregels vermelde adres. 

 
Artikel 9: Spelregels 
 
De spelregeling zal beschikbaar zijn op de website: www.wikomobile.com en gratis 
kunnen worden verstuurd naar iedereen die hem aan de Organisator vraagt. De 
Organisator behoudt zich het recht voor om het spel op elk gewenst moment te 
verlengen, in te korten, te wijzigen of te annuleren, waaronder in geval van overmacht, 
zonder enige vergoeding voor de deelnemers. De deelnemer erkent dat hij heeft 
deelgenomen aan een wedstrijd op eigen risico. 

 
Artikel 10 : Industriële en intellectuele eigendom 
 
Reproductie, voorstelling of de gebruik van het geheel of een deel van de elementen 
van het spel, deze spelregels inbegrepen, is ten strengste verboden. Alle 



handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen, video's en andere kentekens 
weergegeven op de site van de Organisator en op de sites waarnaar deze via 
hyperlinks toegang geeft, zijn de exclusieve eigendom van hun eigenaars en worden als 
zodanig beschermd door de bepalingen van het Wetboek voor intellectuele eigendom, 
dit voor de hele wereld. Hun ongeoorloofd kopiëren is een overtreding bestraft met 
strafrechtelijke sancties. Ongeoorloofde reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze 
handelsmerken, logo's en kentekens vormt een inbreuk bestraft met strafrechtelijke 
sancties. Deelname aan de wedstrijd impliceert volledige aanvaarding van deze 
spelregels door de deelnemers. 

 
Artikel 11: Verantwoordelijkheid 
 
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of 
toevallige gebeurtenis, onafhankelijk van zijn wil. De organisator kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele vertragingen, verlies, diefstal, beschadiging van 
verzonden goederen en onleesbaarheid van postzegels te wijten aan de postdiensten. 
De Organisator kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld, en geen beroep kan 
worden gemaakt, in het geval van optreden van gebeurtenissen van overmacht 
(stakingen, slechte weersomstandigheden ...) die de deelnemers geheel of gedeeltelijk 
de gelegenheid ontnemen om deel te nemen aan het spel en / of als winnaars hun winst 
te ontvangen. De Organisator, dienstverleners en partners mogen in geen geval 
verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele incidenten die zich kunnen voordoen 
bij het gebruik van de prijzen door de ontvangers of hun gasten zodra de winnaars ze in 
bezit hebben genomen. Op dezelfde manier kunnen de Organisator, zijn 
dienstverleners en partners niet verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of 
diefstal van de prijzen door de ontvangers zodra de winnaars ze in bezit hebben 
genomen. Eventuele extra kosten nodig voor de inbezitneming van de prijzen worden 
aan de winnaars belast, zonder dat deze énige vergoeding aan de Organisator, zijn 
dienstverleners en partners kunnen aanvragen. 

 
Artikel 12 : rechtszaken en betwistingen 
 
Deze regeling is onderworpen aan de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en 
uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle mogelijke geschillen 
resulterend in of met een link naar dit spel die niet in der minne geregeld kunnen 
worden zullen aan de bevoegde rechter te Brussel worden voorgelegd. De Organisator 
behoudt zich het recht voor om zonder beroep te beslissen over enig probleem ontstaan 
in de uitleg of de toepassing van deze spelregeling, aangezien een maand na het einde 
van het spel geen betwisting meer over o.a. de modaliteiten van het spel, de resultaten 
van de winst, of ontvangst van de prijzen zal worden aanvaard. Behalve in geval van 
duidelijke fouten, wordt overeengekomen dat de informatie die voortvloeit uit het 
spelsysteem van de Organisator bewijskracht hebben in elk geschil met betrekking tot 
verbindingselementen en verwerking van de informatie afkomstig uit het spel. Eventuele 
klachten moeten aan de Organisator overgemaakt worden in de maand na de 
einddatum van het spel. Na deze datum worden geen betwistingen meer aanvaard. 



Deelname aan het spel impliceert de volledige aanvaarding van deze regeling. 
 

Artikel 13: bewijsverdrag 
 
Door uitdrukkelijke overeenkomst tussen de deelnemers en de Organisator zullen 
systemen en computerbestanden van de Organisator als enig bewijs beschouwd 
worden. De gegevens opgeslagen in de computersystemen van de Organisator, onder 
voorwaarde van veiligheid en betrouwbaarheid, worden beschouwd als bewijs van 
relatie en communicatie tussen de Organisator en de deelnemers. Het is daarom 
afgesproken dat, met uitzondering van een kennelijke fout, de organisator aanspraak 
kan maken, o.a wat betreft bewijs van een handeling, feit of nalaten, programma's, 
gegevens, bestanden, registratie, opname, operaties en andere elementen (zoals 
opvolgingsrapporten of andere bestanden) als zodanig of onder electronisch bestand 
gevestigd, ontvangen of direct of indirect opgeslagen door de organisator, met inbegrip 
van de computersystemen. De beschouwde elementen vormen bewijs en, indien ze 
door de organisator als bewijsmateriaal worden geproduceerd in een rechtszaak of 
andere, zullen ze onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde waarde als een 
geschreven document gemaakt, ontvangen of bewaard. Activiteiten van welke aard dan 
ook, uitgevoerd met behulp van de gebruikersnaam en het wachtwoord toegewezen 
aan een deelnemer, na inschrijving, worden onweerlegbaar geacht te zijn uitgevoerd 
onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.  

 
 

 
 


