Wedstrijdreglement Pelckmans uitgevers
Pelckmans uitgevers, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Brasschaatsteenweg
308, 2920 Kalmthout, uitgever en beheerder van de website wineenboekenkast.be organiseert een
wedstrijd waarbij de deelnemers enkele wedstrijdvragen oplossen en inzenden zoals vermeld bij de
wedstrijd.
Deelnemen aan de wedstrijd kan via www.wineenboekenkast.be van 30 oktober tem 11 november
2016.
Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname
aan de wedstrijd.
Het aantal deelnemers en inschrijvingen is onbeperkt. Elke deelnemer mag slechts 1 x deelnemen.
Hetzelfde wat betreft de inschrijvingen. Mensen kunnen zich maar 1 x op de nieuwsbrief inschrijven,
dit is uniek, nl 1 mailadres per persoon.
Pelckmans uitgevers behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers of
inschrijvingen uit te sluiten.
De winnaar is de persoon die deel heeft genomen aan de wedstrijd ‘Win de inhoud van een
boekenkast’. Het gaat om 1 deelnemer die het juiste antwoord geeft op de 3 vragen: ’Welke
stylist(e) bracht in september ‘Nog steeds fantastisc 50’ uit?’, ‘Wie schreef ‘In de putten’, een boek
waarin onze dubbelzinnige houding ten opzichte van de natuur wordt ontleed?’, ‘Over welke
Nederlandse voetballer, die de gekende uitspraak ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’ deed, verscheen
recent een biografie?’.
En het juiste antwoord op de schiftingsvraag-of het antwoord dat daar het dichtst bij aansluit –
“Hoeveel personen zullen deelgenomen hebben aan de wedstrijd bij het afsluiten op 11 november
2016 om 23u59?” * Bij ex aequo is het tijdstip van de deelname bepalend. Deelname kan via de
flyer die verspreid wordt op de Boekenbeurs of via de website www.wineenboekenkast.be.
De personeelsleden (en de personen die op hetzelfde adres wonen en familieleden) van Pelckmans
uitgevers en de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert zijn uitgesloten van
deelname aan de wedstrijd.
De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.
In de week van 16 november 2016 wordt de winnaar bekendgemaakt op
www.pelckmansuitgevers.be. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld. De prijs wordt aan
de winnaar opgestuurd.
De winnaar krijgt een boekenpakket opgestuurd ter waarde van 500euro. Het inhoud van het pakket
en de boeken worden gekozen en bepaald door Pelckmans uitgevers. De prijs kan niet overgedragen
worden aan anderen.
Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch
akkoord met dit wedstrijdreglement.
Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als winnaar
met naam en woonplaats, eventueel ook met foto op de website van Pelckmans uitgevers wordt
bekend gemaakt.
De informatie en persoonsgegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor
gebruik van Pelckmans uitgevers door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen
doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met Pelckmans uitgevers.
De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten

opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren
ervan.
Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke
verplichting dan ook vanwege Pelckmans uitgevers.
De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor A.G.A. BVBA. De
beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend.

