
 

 

Reglement van de Malinas-Wedstrijd  
"De magie van Kerstmis" 

 
 
1. Partijen - definities - aanvaarding van dit wedstrijdreglement 
 
AnyWays BV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Borghtstraat 32, en met 
ondernemingsnummer BE 0773.411.880 (hierna de "Organisator"), organiseert in opdracht 
van Insolit een wedstrijd voor de klanten van Malinas (hierna de "Wedstrijd"). Door deel te 
nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer aan de Wedstrijd (hierna de "Deelnemer") 
onvoorwaardelijk in zijn geheel dit reglement, de mogelijkheid dat het reglement van de 
Wedstrijd door de Organisator wordt gewijzigd, indien nodig eenzijdig en op elk moment, 
evenals elke beslissing die de Organisator zal nemen met betrekking tot de Wedstrijd (hierna 
het "Reglement").  
 
2. Deelname aan de Wedstrijd 
 
De Wedstrijd begint op dinsdag 7 december 2021 en eindigt op zaterdag 18 december 2021. 
Deelname aan de Wedstrijd is gratis.  
 
Deelnemers aan de Wedstrijd worden uitgenodigd om hun kleurplaat in de brievenbus van de 
Kerstman (die van 07/12 tot en met 18/12/21 bij Malinas aanwezig zal zijn) te deponeren. De 
Deelnemers worden verzocht hun contactgegevens (naam, voornaam, adres en e-mailadres) 
op de tekening te vermelden zodat de winnaars op de hoogte kunnen worden gebracht. Er 
zullen 20 namen worden getrokken en zij zullen een pakket ter waarde van 20 euro afkomstig 
van de Noordpool ontvangen.  
 
Elke Deelnemer mag slechts eenmaal aan de Wedstrijd deelnemen. In geval van meerdere 
inzendingen wordt de eerste in aanmerking genomen.  
 
Minderjarigen mogen enkel aan de Wedstrijd deelnemen met de uitdrukkelijke toestemming 
van een ouder of voogd. Indien een minderjarige aan de Wedstrijd deelneemt gaat de 
Organisator ervan uit dat hij/zij de toestemming van zijn/haar ouders/voogd heeft. Als de 
minderjarige niet in staat is om deze toestemming aan te tonen, kan hij/zij op elk moment 
worden uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd, of kan zijn/haar recht op een prijs op elk 
moment worden ingetrokken.  
 
De Deelnemer kan slechts één prijs winnen. De winnaar wordt willekeurig getrokken, in dit 
geval door de Organisator. De beslissing van de jury kan nooit worden aangevochten.  
 



 

De Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte informatie. De 
Organisator kan niet worden gedwongen om aanvullende informatie over de Deelnemer in te 
winnen. Dit geldt met name indien de verstrekte informatie onjuist of niet is bijgewerkt op 
het moment dat de winnaar wordt getrokken. Als de Organisator niet in staat is om contact 
op te nemen met de winnaar of als het niet mogelijk is om op eenvoudige wijze contact op te 
nemen met de winnaar (registratie zonder e-mailadres en/of postadres), zal de winnaar 
worden uitgesloten van de Wedstrijd. De Organisator beslist onafhankelijk over deze 
uitsluiting, zonder mogelijkheid tot protest.  
 
3. Personen die niet aan de Wedstrijd kunnen deelnemen 
 
Malinas handelaars, Malinas werknemers, echtgenoten, wettelijk samenwonenden en 
familieleden in de eerste graad die deel uitmaken van hetzelfde huishouden van deze 
personen zijn uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd.  
 
Minderjarigen die geen uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd hebben.  
 
4. Privacybeleid 
 
De Organisator acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van 
persoonsgegevens van groot belang. Het is daarom de bedoeling dat de persoonsgegevens 
van elke Deelnemer aan de Wedstrijd op een wettige en transparante manier worden 
verwerkt, waarbij de Deelnemer gedetailleerde informatie krijgt over de verwerking van zijn 
persoonsgegevens.  
 
De Organisator van de Wedstrijd is verantwoordelijk voor de verwerking van de verzamelde 
persoonsgegevens. AnyWays is namens Insolit verantwoordelijk voor de verwerking van deze 
gegevens.  
 
Bij deelname aan de Wedstrijd worden de volgende persoonsgegevens van de Deelnemer 
verzameld en verwerkt: voornaam, achternaam, e-mailadres en adres.  
 
De Deelnemer stemt ermee in dat de hierboven vermelde persoonsgegevens voor de 
volgende doeleinden kunnen worden gebruikt:  
 

• De organisatie en het verloop van de Wedstrijd (inclusief het contact met de winnaar) 
; 

• In geval hij heeft gewonnen geeft de Deelnemer toestemming om de hierboven 
vermelde persoonsgegevens te gebruiken voor de promotie van de actie (of het einde 
van de actie), bijvoorbeeld door publicatie in kranten en tijdschriften, op websites, op 
social media en via andere kanalen naar goeddunken van de Organisator. 



 

• Het versturen van nieuwsbrieven (een eerste nieuwsbrief, de Deelnemer mag/kan zich 
nadien uitschrijven). 

 
5. Fraude 
 
In geval van (poging tot) misbruik, fraude of manipulatie van de Wedstrijd, in welke vorm dan 
ook, kan een Deelnemer worden uitgesloten van de Wedstrijd. De Organisator zal deze 
uitsluiting uitspreken zonder mogelijkheid tot protest.  
 
6. Prijzen 
 
De prijzen van de Wedstrijd kunnen niet worden ingewisseld tegen geld, zelfs niet 
gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden.  
 
De Organisator heeft het recht een product te vervangen door een product van dezelfde 
waarde (met name wanneer een product niet langer verkrijgbaar is).  
 
Te winnen prijs: een geschenk ter waarde van 20 euro, verzonden per pakketpost tussen 
20/12 en 24/12/21.  
 
De Deelnemer verliest het recht om de prijs op te eisen indien hij/zij zijn/haar 
contactgegevens/adres niet binnen 7 dagen nadat hij/zij door de Organisator is benaderd aan 
de Organisator heeft doorgegeven en (indien van toepassing) indien hij/zij de prijs niet binnen 
de gestelde termijn heeft opgehaald.  
 
7. Wijzigingen in het Reglement of de Wedstrijd 
 
De Organisator heeft het recht eenzijdig wijzigingen en aanvullingen in het Reglement aan te 
brengen (ook indien dat nodig is of als gevolg van tussentijds ondervonden problemen).  
 
De Organisator kan besluiten de Wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te 
korten of te annuleren indien de omstandigheden dit rechtvaardigen of vereisen.  
 
8. Beperking van aansprakelijkheid 
 
De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan de gewonnen prijs of 
voor het niet in overeenstemming zijn van de inzendingen van de deelnemende handelaren. 
De aansprakelijkheid van de Organisator is in ieder geval beperkt tot een maximum van 500 
EUR per schadegeval en 1000 EUR in totaal.  
 
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor druk-, spel-, lay-out- of andere 
fouten.  



 

 
9. Onvoorziene omstandigheden 
 
Elke situatie die, of elk verzoek dat zich voordoet of kan voordoen, waarin dit reglement niet 
uitdrukkelijk voorziet is onderworpen aan de beslissing van de Organisator.  
 
10. Toepasselijk recht - Bevoegdheid 
 
De Wedstrijd en dit Reglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil in 
verband met de Wedstrijd of dit Reglement is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid 
van de rechtbanken van de stad Antwerpen.  
 
11. Informatieverzoeken - Klachten 
 
Alle verzoeken om inlichtingen of klachten in verband met de Wedstrijd kunnen worden 
gericht aan sandra@anyways.be. 


