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Wedstrijdreglement.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “Vind De Kreuners & win viptickets” die wordt 
georganiseerd door Modemakers Fashion nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Kapelanielaan 17, 
9140 Temse en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE476.590.989.

Artikel 1 – Algemeen
1. De wedstrijd is toegankelijk voor elke bezoeker van het modemakers filiaal in Lier.
2. Deelnemen kan enkel in persoonlijke naam en impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van het 

onderstaande wedstrijdreglement.

Artikel 2 – Hoe en wanneer kan je deelnemen?
Deelnemen doe je door 
1. een selfie te nemen aan de foto met De Kreuners in modemakers Lier,
2. je selfie te posten op de modemakers facebookpagina of op Instagram met hashtag 

#selfieMetDeKreuners,
3. en een leuke fanboodschap toe te voegen.

De wedstrijd loopt van vrijdag 20 juli tot en met zondag 12 augustus. 

Door je deelname geef je modemakers de toestemming om je foto te delen via de modemakers Facebook- en 
Instagrampagina. Ook de communicatie in geval van winst gebeurt via sociale media.

Artikel 3 – Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de latere 
beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte deelname komt niet in aanmerking voor 
de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht 
voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten. Deelname aan de wedstrijd is niet 
mogelijk op enige andere manier dan degene beschreven in dit reglement. Personeelsleden van Modemakers 
Fashion nv, modemakers filialen en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie
1. Er zijn 5 wedstrijdwinnaars.
2. De winnaars krijgen als prijs elk 2 viptickets voor het optreden van De Kreuners op Lier Centraal 

van donderdag 23 augustus 2018.
3. Alle deelnemende foto’s (voorwaarden, zie artikel 2) worden beoordeeld door een vierkoppige jury. De 

5 deelnemers die het origineelst, grappigst, meest verrassend op de foto staan en/of overtuigen met hun 
fanboodschap voor De Kreuners, winnen de viptickets. Indien er meerdere personen op de foto staan, is 
de enige winnaar de persoon die instaat voor de Facebook of Instagram account waarmee is gepost.

4. Modemakers Fashion post de namen van de winnaars op Facebook en Instagram binnen de vijf dagen na 
het einde van de wedstrijd, dus ten laatste op vrijdag 17 augustus.
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5. De viptickets kunnen enkel persoonlijk worden opgehaald in het modemakers filiaal waar de winnaar 
deelnam. Indien de prijs, buiten de schuld van Modemakers Fashion, niet voor 22/8 is opgehaald door een 
winnaar, behoudt Modemakers Fashion zich het recht om de tickets aan iemand anders toe te kennen.

Artikel 5 – Overmacht
1. Modemakers Fashion behoudt zich het recht voor te allen tijde je deelname aan de wedstrijd te beëindigen 

als je op enige wijze in strijd handelt met voorafgaande voorwaarden of enige toepasselijk wettelijke 
bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat 
Modemakers Fashion hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2. Modemakers Fashion behoudt zich het recht voor de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen, 
aan te passen, te annuleren of te beëindigen bij onvoorziene omstandigheden waar Modemakers Fashion 
redelijkerwijze geen controle heeft of invloed op kan uitoefenen en die het verloop van de wedstrijd in 
overeenstemming met de bepalingen van dit reglement zouden hinderen.

Artikel 6 – Contact
Heb je vragen of opmerkingen over deze wedstrijd, neem dan contact op via wedstrijd@modemakers.be.


