
Algemeen 

Artikel 1 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Gediflora, Schierveldestraat 14, 

8840 Oostnieuwkerke met BTW nummer BE 0429.207.083. 

Artikel 2 

Iedereen kan deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers 

van de organisatoren. De organisatoren behouden zich het recht voor 

personen te weigeren tot de wedstrijd. 

Artikel 3 

Inschrijven kan voor jezelf maar ook voor je bestie. Door deelname aan de 

wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en elke mogelijke 

wedstrijdbeslissing van de organisatoren. 

 

Organisatie 

Artikel 4 

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, 

het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch 

telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, 

worden automatisch van verdere deelname uitgesloten. 

Artikel 5 

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende 

de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de verwerking 

van persoonlijke gegevens (e-mailadres), stelt de organisator dat de gegevens 

zullen worden opgenomen in een bestand, dat uitsluitend door de 

organiserende partners wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van 

deze wedstrijd en om de deelnemers op de hoogte te houden. 



 

Overmacht/voorbehoud 

Artikel 6 

Deelname aan de wedstrijd op www.mumflowers.be impliceert kennis en 

aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name 

wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in 

het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht 

via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen 

eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op 

het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in 

dat verband. 

Artikel 7 

De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan 

te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de 

omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet 

aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet 

ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook. 

Artikel 8 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich 

uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van 

deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten. 

 

Deelnemen 

Artikel 9 

De wedstrijd loopt online van 1/05/2021 tot en met 1/07/2021 om middernacht 

op www.mumflowers.be. Het betreft een wedstrijd waarbij de deelnemers 

zichzelf of hun beste vriend(in) inschrijven om kans te maken op een 

http://www.mumflowers.be/


professionele photoshoot. Ze moeten hun naam en de naam van hun beste 

vriend(in) invullen, een e-mailadres en een motivatie waarom zij het geschikte 

duo zijn om de photoshoot te winnen. Bovendien moeten ze ook enkele foto’s 

uploaden van beide personen.  

 

Artikel 10 

Een deelnemer kan slechts 1x deelnemen.  

Artikel 11 

Je persoonlijke gegevens moeten juist en waar zijn. Dat betekent dat je niet 

mag meespelen met de gegevens van een andere persoon. Je mag wel de 

naam van je beste vriend(in) opgeven.  

 

Bepaling van de winnaar 

Artikel 12 

Uit alle deelnemers van de wedstrijd wordt er 1 winnaar gekozen. 

Die winnaar voldoet aan de volgende cumulatieve kenmerken: 

– Heeft zichzelf en beste vriend(in) ingeschreven.  

– Heeft foto’s geüpload van beide personen. 

– Heeft een overtuigende motivatie geschreven.  

Artikel 13 

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden 

niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De 

organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. 

Onvolledige antwoorden worden geweigerd. 

Artikel 14 

De winnaar wordt persoonlijk meegedeeld dat zij de wedstrijd hebben 



gewonnen. De resultaten van de wedstrijd worden maximum 1 maand na 

afsluiting van de wedstrijd meegedeeld. De winnaar kan geen voorwerp zijn 

van betwisting. 

Artikel 15 

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar 

stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam en 

voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en 

schadeloosstelling in dat opzicht. 

Artikel 16 

De vragen en oplossingen, en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen 

voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het 

juiste antwoord of aanduiding van de winnaar kan de organisatoren alle 

maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, 

overeenkomstig art. 20 van dit reglement. 

 

Bepaling van de prijzen 

Artikel 17 

De prijs wordt uitgeschreven op naam en adres van de winnaar, en is niet 

overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon woonachtig op dit 

adres. 

Artikel 18 

De winnaar wint een professionele photoshoot bij onze fotograaf. Geldig voor 

2 personen. Startdatum en uur worden nog meegedeeld.  

 

 

 



Slotbepalingen 

Artikel 19 

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, 

gericht aan de organisatoren. 

Artikel 20 

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd 

en de finale en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. 

In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te 

waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze 

wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, 

uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige 

reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan 

integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de 

website www.mumflowers.be. In geen geval kunnen de organisatoren 

aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen. 

 


