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Wedstrijdreglement.
Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen (minimumleeftijd 18 jaar) die een vind-ik-leuk (“like”) toekent 
aan het Wie Van De Drie wedstrijdbericht van 9/10/2019 op de Facebook- of Instagrampagina van 
modemakers, en in een reactie op het bericht de voorkeursoutfit uit de drie voorgestelde combinaties 
aangeeft. Deelnemen kan enkel in persoonlijke naam en impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van het 
onderstaande wedstrijdreglement.

De wedstrijd loopt van woensdag 9/10/2019, 13u, tot maandag 14/10/2019, 14u. Deze wedstrijd is op geen 
enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, of geassocieerd met Facebook.

Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd
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 (“de organisator”) 
organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting via zijn Facebookpagina www.facebook.com/
modemakers en Instagramaccount @modemakersfashion. 

De wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige persoon die zijn of haar woonplaats in België heeft.

Artikel 2 – Prijzen
Vijf winnaars winnen elk de outfit (in hun maat) die ze in hun reactie op het wedstrijdbericht hebben 
gekozen. De winnaars hebben uitsluitend recht op de gekozen outfit en deze kan enkel worden afgehaald in 
één van de filialen van modemakers: http://www.modemakers.be/winkels. Als één of meerdere artikelen uit de 
outfit niet meer in de gewenste maat beschikbaar zijn, ontvangt de winnaar een modemakers cadeaubon ter 
waarde van de onbeschikbare artikelen. De prijzen zijn strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar.

Artikel 3 – De wedstrijd en de selectie van de winnaars
Deelnemen doe je door het Wie Van De Drie wedstrijdbericht op de modemakers Facebookpagina of 
Instagramaccount leuk te vinden én in een reactie de outfit van je voorkeur aan te geven. Meerdere 
reacties op het bericht door één persoon gelden slechts als één deelname. 

De 5 winnaars worden door lottrekking uit alle deelnemers bepaald via de online applicatie shortstack.
com. Zij worden bekendgemaakt via een bericht op de Facebookpagina en Instagramaccount van 
modemakers ten laatste woensdag 16 oktober. De winnaars moeten voor maandag 21 oktober om 14u 
persoonlijk contact opnemen met modemakers via privébericht om hun prijs te claimen. Doen zij dit niet 
tijdig, dan vervalt de prijs.

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de latere 
beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte registratie 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 
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mogelijk op enige andere manier dan degene beschreven in dit reglement. 

Artikel 5 – Aantal pogingen
Deelnemen kan uitsluitend gedurende de wedstrijdperiode van 9 oktober 2019, 13u, tot 14 oktober 2019, 
14u. Meerdere reacties op het bericht door één persoon gelden als één deelname. 

Artikel 6 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie
De winnaars worden bekendgemaakt via een bericht op de Facebookpagina en Instagramaccount van 
modemakers. De winnaars moeten voor maandag 21 oktober om 14u persoonlijk contact opnemen met 
modemakers via privébericht om hun prijs te claimen. Doen zij dit niet tijdig, dan vervalt de prijs.

De deelnemers verzaken in dit kader uitdrukkelijk aan elk beeld- of ander recht.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie 
gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). Alle bijkomende mededelingen en/of vermeldingen 
op de websites van de organisator gelden als punt van reglement. Tegen de beslissingen van de organisator 
staat geen verhaal open.

Artikel 7 – Overmacht
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht of elke andere 
onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken, uitgesteld of gewijzigd. 
In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden verhaald en kunnen de deelnemers 
op geen enkele manier aanspraak maken op een schadeloosstelling. De organisator heeft het recht om het 
reglement te wijzigen en dit op elk moment zonder verwittiging of motivering zijnentwege en zonder dat hij 
hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichtingen dan 
ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken 
en beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op fouten of 
onderbrekingen en in het algemeen alle risico’s die inherent zijn aan elke verbinding met een overdracht 
via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleiding en/of 
wijziging, enz. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en 
hardware voldoende beschermd zijn en goed functioneren. De organisator draagt ter zake geen enkele 
verantwoordelijkheid.


