
Wedstrijdreglement "Win duotickets voor het evenement Lego WORLD" 
Organisatie 
De wedstrijd “Duotickets Lego WORLD” (hierna “Wedstrijd” genoemd) is een organisatie van Bativox, 
Emiel Vlieberghlaan 5, 3010 Kessel-Lo (hierna de “Organisator” genoemd) en loopt van 26/09/18 tot en 
met 10/10/18 (hierna “Duur van de wedstrijd”). 

Deelname is volledig gratis en zonder aankoopverplichting en gebeurt via de wedstrijdtoepassing van de 
Organisator. 

De Wedstrijd verloopt volgens dit wedstrijdreglement. Wie deelneemt aan deze Wedstrijd (hierna 
“Deelnemer” genoemd) verklaart zich akkoord met het wedstrijdreglement en met elke beslissing van 
de Organisator. De Organisator kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het wedstrijdreglement 
door aanpassing van het op deze website gepubliceerde wedstrijdreglement. 

Wie kan deelnemen? 
Deelname aan de Wedstrijd is toegestaan voor iedereen die een officiële domicilie heeft in België 
gedurende de volledige Duur van de Wedstrijd en die ten minste achttien (18) jaar oud is op het 
moment van deelname. Personeelsleden van de Organisator of van sponsor Wienerberger en hun 
inwonende familieleden zijn uitgesloten van deelname. De Organisator behoudt zich het recht voor om 
personen te weigeren of uit te sluiten van de Wedstrijd. 

Hoe deelnemen? 
Om deel te nemen moet de Deelnemer het wedstrijdformulier volledig invullen en versturen. 

Wie wint? 
De 3 deelnemers die de het juiste antwoord geven op de hoofdvraag en die het correcte antwoord op 
de schiftingsvraag het dichtst benaderen, winnen. In geval van ex aequo trekt een onschuldige hand de 
winnaar uit de ex aequo deelnames.  Eén fysieke persoon mag slechts 1 maal deelnemen. In geval van 
meerdere deelnames door éénzelfde persoon, wordt enkel de laatste deelname in rekening gebracht. 
De wedstrijd wordt afgesloten op woensdag 10/10/18 om 23u59. Op 11/10/18 worden de winnaars  
telefonisch gecontacteerd. Indien deze personen niet op 11/10/18 gecontacteerd kunnen worden, 
verliezen ze hun recht op een prijs. Een deelname die ongeldig is of iemand die geen recht heeft om aan 
deze wedstrijd deel te nemen, worden voor deze wedstrijd als onbestaand beschouwd. 

Prijs 
Er zijn 3 duotickets te winnen voor het event Lego World dat loopt van 18/10/2018 t.e.m. 24/10/2018 in 
de Jaarbeurs Utrecht. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, noch is deze inwisselbaar voor geld.  

De winnaars worden uiterlijk op 11/10/18 persoonlijk op de hoogte gebracht. Elke Deelnemer verleent 
aan de Organisator het recht om zijn/haar naam op de website en de wedstrijdtoepassing van de 
Organisator alsook op die van de Sponsor (Wienerberger België nv), bekend te maken. 

Privacy 
De persoonlijke informatie die aan Deelnemers gevraagd wordt, heeft tot doel het goede verloop van de 
wedstrijd te garanderen. Uw persoonsgegevens worden zonder uw toestemming nooit doorgegeven aan 



derden, tenzij de wetgeving een dergelijke vrijgave vereist. U hebt recht op inzage alsook, in 
voorkomend geval, op verbetering van uw persoonsgegevens. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 
Het Belgische recht is van toepassing op hogervernoemde bepalingen. Elk geschil in verband met dit 
wedstrijdreglement wordt uitsluitend beslecht door de rechtbanken van Leuven. 
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