Wedstrijdvoorwaarden verjaardagwedstrijd Beervelde (oktober 2013)
1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn voor de
verjaardagwedstrijd (naar aanleiding van de 50 ste editie van De Tuindagen van Beervelde oktober
2013) georganiseerd door ACD nv, Roeselare, met adres te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 22,
België.
2. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:
-De personeelsleden en de bestuurders van ACD nv,
-Elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt,
-De gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van de uitgesloten natuurlijke personen.
3. ACD nv kan altijd een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op
één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader
trouw aan een wedstrijd.
4. Een volledige deelname bestaat uit het noteren van een slogan op het wedstrijdformulier oa.
verkrijgbaar op de ACD-stand tijdens de Tuindagen van Beervelde op 11- 12-13 oktober.
5.-De wedstrijd vangt aan op 11 oktober 2013 en neemt einde op 13 oktober 2013 om 15 u 30.
-De uiterste inzenddatum is 13 oktober 2013.
6. Deelnemers zijn minimum 18 jaar
7. Inzendingen die in aanmerking komen voor de wedstrijd (via wedstrijdformulier) dienen
gedeponeerd te worden op de "De Tuindagen van Beervelde"
op de stand van ACD. Deponeren kan in de urn in de rode ACD Prestige serre. Gebruik van
wedstrijdformulier is essentieel.
(Prestige serre: serre uit 4 mm glas en hoogwaardig aluminium: topkwaliteit).
8. ACD nv krijgt de rechten om alle ingestuurde slogans vrij te publiceren op folders, catalogen,
website, advertenties, ...
9. De jurering:
- De winnende slogan wordt getrokken door een onschuldige hand.
- Uitslagen en beslissingen van ACD nv en de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om
welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
10. De deelnemer mag zo vaak deelnemen als hij/zij wil. Per deelnemer kan maximum één prijs
gewonnen worden.
11. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.
12. ACD nv verleent geen garantie met betrekking tot een prijs. ACD nv kan niet aansprakelijk
gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met
een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
13. De organisator van 'De Tuindagen van Beervelde' wordt op de hoogte gebracht door ACD nv
wie de winnaar is op 13 10 2013.
De winnaar wordt persoonlijk via telefoon op de hoogte gebracht (op 14 10 2013) door ACD nv dat
hij of zij gewonnen heeft.

14. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. Alle
situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de
organisatoren.
15. ACD nv kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere
reden die buiten de wil van ACD nv ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de
wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenmin kan ACD nv verantwoordelijk
gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.
16. ACD nv kan beslissen om onafhankelijk van deze wedstrijd andere wedstrijden te organiseren
tijdens de periode waarin u kunt deelnemen.
17. De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen ACD nv de toestemming om, zonder dat
deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, slogans van hen en/of hun getuigenissen te
reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de
communicatie rond de wedstrijd of om ACD nv te promoten.
18. Elke deelnemer geeft ACD nv door deelname de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te
verwerken in haar databank zodat ACD nv de deelnemer kan informeren over het verloop van de
wedstrijd en de producten en diensten van ACD nv. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan
derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek aan ACD nv kosteloos verzetten tegen het
verwerken van zijn gegevens.
19. ACD nv kan altijd de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.

