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Wedstrijdreglement.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Name It skateboardwedstrijd die wordt georganiseerd 
door Modemakers Fashion nv, Kapelanielaan 17, 9140 Temse, ingeschreven in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen onder het nummer BE476.590.989.

Artikel 1 – Algemeen
1. De wedstrijd staat open voor kinderen (tot 14 jaar) van klanten die kinderkleding aankopen van het 

merk Name It in een van de modemakers filialen tussen dinsdag 7 augustus en zondag 2 september 
2018.

2. Medewerkers van Modemakers Fashion die betrokken zijn bij deze wedstrijd zijn  
uitgesloten van deelname.

Artikel 2 – Persoonlijke gegevens
1. Om aan de wedstrijd deel te nemen, wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, 

voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd) te verstrekken.
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. Je persoonsgegevens zijn enkel voor gebruik in het kader van de wedstrijd en worden niet 

opgeslagen of gedeeld met derden. 

Artikel 3 – Hoe en wanneer kan je deelnemen?
1. Deze wedstrijd loopt van dinsdag 7 augustus 2018 tot en met zondag 2 september 2018 en bestaat 

uit het invullen van het wedstrijdformulier. Deelname is enkel mogelijk voor kinderen tot 14 jaar bij 
aankoop uit de kindercollectie van Name It.

2. Deelnemen kan enkel via het wedstrijdformulier dat je ontvangt aan de modemakers kassa. 
Wedstrijdformulieren die niet op tijd zijn ingediend in een winkel, per post of per e-mail, of onvolledig zijn 
ingevuld, worden niet opgenomen bij de deelnames.

3. Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen, moet je alle gevraagde persoonlijke gegevens invullen. 
Door aan de wedstrijd deel te nemen, verklaar je je akkoord met dit wedstrijdreglement. 

4. Slechts 1 prijs wordt toegekend per combinatie van naam en adres. Modemakers Fashion behoudt zich 
het recht om frauduleuze, foutieve of onvolledige deelnames, of deelnames die de wedstrijd verstoren of 
proberen te verstoren, te verwerpen. In al deze gevallen verliest de deelnemer het recht op een prijs.

Artikel 4 – Aanduiding van de winnaars en uit te reiken prijs
1. Er is één winnaar per filiaal. De winnaars worden willekeurig gekozen. De winnaars krijgen als prijs een 

skateboard van het merk Name It. 
2. Modemakers Fashion neemt binnen 14 dagen na het einde van de wedstrijd contact op met de 

wedstrijdwinnaars via het opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
3. De prijs kan enkel persoonlijk worden opgehaald in het modemakers filiaal waar de winnaar deelnam. 

Indien de prijs, buiten de schuld van Modemakers Fashion, niet binnen 1 maand na bekendmaking van de 
winnaars is opgehaald door een winnaar, behoudt Modemakers Fashion zich het recht om de prijs toe te 
kennen aan een andere deelnemer conform het in artikel 4.1 bepaalde.

4. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
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Artikel 5 – Rechten Modemakers Fashion nv
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 toepasselijke 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 over 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.


