WEDSTRIJD
REGLEMENT
1. ALGEMEEN
Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor
‘citytrip naar Barcelona’ die Grand Cru Expertise De Belgische Wijnbeurs La Bourse du Vin N.V. organiseert
via haar website, andere online kanalen (zoals Instagram, Facebook, Twitter) en offline kanalen.
1.1. Dit betreft de actievoorwaarden van de ‘winactie – citytrip naar Barcelona met Sven (hierna genoemd
“de Actie”)’
1.2. Deze Actie is geenszins gesponsord of geaffilieerd met Facebook, Twitter of andere sociale
netwerken. U deelt uw informatie met Grand Cru Expertise De Belgische Wijnbeurs La Bourse du Vin N.V.
1.3. De website waarop de Actie staat kan gevonden worden op het volgende adres:
https://wijnornelis.be/citytrip-naar-barcelona
1.4. De Actie wordt uitgevoerd volgens deze regels.

2. PARTIJEN
2.1. Deze Actie wordt georganiseerd door Grand Cru Expertise De Belgische Wijnbeurs La Bourse du Vin
N.V. handelend onder de naam ‘Wijn Ornelis’, Bosstraat 71 bus 3C, 3560 Lummen (hierna genoemd ‘Wijn
Ornelis’), gekend onder ondernemingsnummer 0452.083.148.
2.2. Elk natuurlijk persoon die woonachtig is in België en beschikt over een vaste woon- en verblijfplaats
waar hij of zij als bewoner staat ingeschreven. (hierna genoemd ‘De Deelnemer’)
2.3. De deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn.

3. DEELNAME
3.1. Deze Actie loopt via de website van Wijn Ornelis van 05-04-2022 t.e.m. 31-05-2022
3.2. Deelnemen kan door het deelnameformulier in te vullen op de website en op ‘verzenden’ te klikken.
3.3. Om kans te maken om deze Actie te winnen, dient de deelnemer op eigen initiatief binnen de
actieperiode minimaal zes flessen Spaanse wijn aan te kopen via de webshop www.wijnornelis.be en de
schiftingsvraag het dichtst te benaderen.
3.4. De winnaar wordt gekozen op basis van het antwoord op de schiftingsvraag waarbij als criterium
geldt het correcte antwoord het dichtst benaderen. Bij een ex-aequo geldt het chronologisch criterium.

3.5. Iedere deelnemer mag maar éénmaal aan de wedstrijd deelnemen.
3.6. Medewerkers/leden van Wijn Ornelis en hun familieleden zijn uitgesloten van deelname.
3.7. Een ongeldige deelname bestaat uit een ongeldig e-mailadres en telefoonnummer opgeven, een
pseudoniem gebruiken of meerdere deelnames voor hetzelfde natuurlijk persoon.
3.7. De winnaar zal ten laatste op 5 juni 2022 persoonlijk door Sven Ornelis telefonisch op de hoogte
worden gebracht.
3.8. Houd er rekening mee dat in verband met het coronavirus er extra maatregelen en richtlijnen voor
deze reis van toepassing kunnen zijn. Deze kunnen elk moment veranderen.

4. PRIJS
4.1 Deze prijs betreft een verzorgde 3-daagse (2 overnachtingen) citytrip voor 2 personen naar Barcelona
inclusief retourvlucht, verblijf op hotel op basis van logies en ontbijt en een lunch of diner in gezelschap
van Sven Ornelis.
4.2. Eventuele extra toeslagen voor stoel- en bagagereserveringen, datum- en vluchttoeslagen en
administratiekosten zijn inbegrepen.
4.3. De reis is exclusief transfers in België en op bestemming, parkeerkosten, reis- en
annuleringsverzekering en alle uitgaven van persoonlijke aard.
4.4. De prijs die de winnaar ontvangt met de Actie is niet inwisselbaar voor een geldbedrag. Het niet
aanvaarden van de prijs, om welke reden dan ook, kan geenszins leiden tot toekenning van enige
financiële of andere tegenwaarde.
4.5. De vertrekdatum wordt in overeenstemming tussen de winnaar en Wijn Ornelis bepaald.

5. PRIVACY
5.1. Wijn Ornelis zal de volgende persoonsgegevens verzamelen: voornaam, achternaam, e-mailadres en
telefoonnummer. De persoonsgegevens die tijdens de deelname worden verstrekt door de deelnemer,
zullen vertrouwelijk behandeld worden en bewaard en/of verwerkt worden volgens de toepasselijke
wetgeving met betrekking tot het beschermen van persoonsgegevens.
5.2. Als winnaar zal je desgevraagd je medewerking verlenen aan gerelateerde publiciteit voor
promotionele activiteiten in verband met de Actie. Winnaars die hun medewerking verlenen hebben geen
recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook.
5.3. De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer,
zodat Wijn Ornelis de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze
verwerkingen gebeuren overeenkomstig de Privacy -en cookieverklaring van Wijn Ornelis.
De volledige privacy statement van Wijn Ornelis is te vinden op: www.wijnornelis.be/privacy.

6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1. Wijn Ornelis behoudt zich het recht voor om de Actie en de actievoorwaarden te allen tijde eenzijdig
te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
6.2. Wijn Ornelis kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verliezen, vertragingen of technische
defecten veroorzaakt door internet providers of derde partijen, in welke vorm dan ook.
6.3. Wijn Ornelis is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of verlies tijdens de trip.
6.4. De winnaar blijft zelf, onverminderd het hiervoor vermelde, verantwoordelijk om bij de betrokken
autoriteiten aanvullende informatie in te winnen over paspoorten, visaverplichtingen en

inreisbeperkingen i.v.m. Covid-19 en moet ook tijdig voor vertrek nagaan of de eerder verkregen
informatie intussen niet is gewijzigd.
6.5. Deelname aan deze Actie impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met de inhoud van dit reglement
evenals met de beslissingen die Wijn Ornelis in geval van overmacht zijn gehouden te nemen om het
goede verloop van deze Actie te garanderen.
6.6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande
actievoorwaarden.

7. VRAGEN EN/OF KLACHTEN
Vragen en/of klachten m.b.t. de Actie kunnen (schriftelijk) kenbaar worden gemaakt aan Wijn Ornelis:
Bosstraat 71 bus 3C
3560 Lummen
contact@wijnornelis.be

