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Wedstrijdreglement.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “Klaar voor de Rode Loper” 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 een modemakers filiaal.
2. Deelnemen kan enkel in persoonlijke naam en impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van het 

onderstaande wedstrijdreglement.

Artikel 2 – Hoe en wanneer kan je deelnemen?
1. Deze wedstrijd loopt per filiaal op de vermelde data.
 a. Kampenhout - Zaterdag 29/9/2018
 b. Lochristi - Zondag 30/9/2018
 c. Lier - Zaterdag 6/10/2018
 d. Bornem - Zondag 7/10/2018
 e. Tielt-Winge - Zaterdag 13/10/2018
 f. Ninove - Zondag 14/10/2018
 g. Stabroek - Zaterdag 20/10/2018
 h. Zwalm - Zondag 21/10/2018

2. Deelnemen doe je door je foto te nemen aan de Sharingbox fotobooth in de winkel, waarbij 
je modemakers de toestemming geeft deze foto te delen via de modemakers Facebook- en 
Instagrampagina. Opgelet: zonder toestemming komt je foto niet in aanmerking voor wedstrijddeelname.

Artikel 3 – Persoonlijke gegevens
1. Om aan de wedstrijd deel te nemen, wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens (naam, 

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

gedeeld met derden.

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. Personeelsleden van Modemakers 
Fashion nv, modemakers filialen en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 5 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie
1. Er is 1 wedstrijdwinnaar per filiaal.
2. De winnaar krijgt als prijs een modemakers cadeaubon t.w.v. €250.
3. Alle deelnemende fotobooth foto’s (voorwaarden, zie artikel 2) worden beoordeeld door een vierkoppige 

jury. De deelnemer per filiaal die het origineelst, grappigst, meest stijlvol of meest verrassend op de foto 
staat, wint de cadeaubon. Indien er meerdere personen op de foto staan, is de enige winnaar de persoon 
die e-mailadres en naam heeft opgegeven voor deelname.

4. Modemakers Fashion neemt binnen de 14 dagen na het evenement contact op met de wedstrijdwinnaars 
via het opgegeven e-mailadres.

5. De cadeaubon 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 het einde 
van de wedstrijd 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 5.3 bepaalde.

Artikel 6 – 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 7 – Contact
Heb je vragen of opmerkingen over deze wedstrijd, neem dan contact op via wedstrijd@modemakers.be.


