
WEDSTRIJDREGLEMENT: Weekend in the City – Ford Vignale 

 

ARTIKEL 1 – ORGANISERENDE ONDERNEMING  

De naamloze vennootschap FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM), later “FORD” of de 

“Organiserende Onderneming” genoemd, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 

1082 Sint-Agatha-Berchem, Hunderenveldlaan 10, organiseert een wedstrijd zonder 

aankoopverplichting “Weekend in the City” genoemd (later de “Wedstrijd”) dewelke begint 

op 01/09/2017 en eindigt op 08/09/2017. 

 

Deelname aan de Wedstrijd houdt in dat de deelnemer kennis genomen heeft van het 

Wedstrijdreglement en er zich zonder voorbehoud of voorwaarden akkoord mee verklaart. 

De schending van het reglement door de gebruiker zal leiden tot de regelrechte 

nietigverklaring van de deelname en de toekenning van prijzen. 

 

De Wedstrijd en de promotie ervan worden beheerd, gepatroneerd, goedgekeurd, noch 

ondersteund door Facebook. FORD ontheft Facebook dus van elke aansprakelijkheid omtrent 

alle elementen die verband houden met de Wedstrijd, de organisatie en de promotie ervan. 

 

Deze Wedstrijd speelt zich af op het Belgisch grondgebied.  

  

ARTIKEL 2 - DEELNEMERS 

De deelname aan de Wedstrijd houdt geen aankoopverplichting in en staat open voor elke 

meerderjarige natuurlijke persoon die over een mailadres en een Facebookaccount beschikt. 

Deelnemen moet individueel en in eigen naam gebeuren. De deelnemers moeten hun 

woonplaats hebben in België. Rechtspersonen en de volgende personen zijn van deelname 

uitgesloten:  

- De personeelsleden van de Organiserende Onderneming en hun gezin; 

- De verkooppromotoren van de Organiserende Onderneming, hun personeelsleden en 

hun gezin; 

- Hun adviseurs op het vlak van publiciteit en promotie 

- En in het algemeen elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks een band heeft 

met de Wedstrijd. 

Er zal voor de hele duur van de actie en voor het door het reglement beoogde grondgebied 

slechts één deelname aanvaard worden per persoon (zelfde naam en voornaam, zelfde 

Facebookaccount, zelfde e-mailadres) en per gezin (zelfde naam en/of zelfde adres) voor de 

Wedstrijd met de naam “Weekend in the City”. 

 

De deelname verloopt strikt persoonlijk en op naam. Bijgevolg kan de deelnemer in geen geval 

met meer dan één account, gebruikersnaam of alias spelen, noch voor rekening van andere 

deelnemers, noch onder een valse identiteit of met valse gegevens of misbruik makend, via 

welke weg dan ook, van de identiteit en gegevens van derden.  

 

ARTIKEL 3 - BESTRAFFEN 

De Organiserende Onderneming zal elke deelnemer bestraffen die gebruik zou hebben 

gemaakt van oneerlijke middelen, waaronder, maar niet beperkt tot: scripts, software, 



robotten, wegwerpmailadressen of willekeurig welk ander procedé waarmee deelname 

geautomatiseerd en zonder fysieke interventie kan verlopen  of meer algemeen het reglement 

omzeild kan worden, om op een bedrieglijke manier grotere winstkansen te creëren. 

 

De Organiserende Onderneming behoudt zich op elk moment het recht voor, zonder dat haar 

aansprakelijkheid in het geding kan komen, om elke sanctie op te leggen die ze gepast acht 

om de gelijke kansen van de deelnemers te garanderen. Met name kan ze elke deelnemer van 

de Wedstrijd uitsluiten indien gebruik werd gemaakt of een poging daartoe ondernomen om 

op welke manier dan ook te frauderen. Ze kan ook de eventueel gewonnen prijs schrappen.  

 

De Organiserende Onderneming behoudt zich op elk moment het recht voor, zonder dat haar 

aansprakelijkheid in het geding kan komen, om de Wedstrijd te annuleren, in te korten of te 

verlengen, in geval van bedrog door een of meer deelnemers of indien de omstandigheden 

dat vereisen. 

 

ARTIKEL 4 – BEKENDMAKING VAN DE WEDSTRIJD 

De Wedstrijd zal worden bekendgemaakt door de Organiserende Onderneming op de 

Facebookpagina van Ford Belgium, op 01/09/2017 om 12u. 

 

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend en rechtstreeks op de volgende 

Facebookpagina: www.facebook.com/FordBelgium, met uitsluiting van elke andere soort 

deelname (post, e-mail of een ander medium) en van alle mogelijke digitale achterpoortje. 

 

ARTIKEL 5 – MODALITEITEN VAN DE DEELNAME 

De Organiserende Onderneming zal op de Facebookpagina: 

www.facebook.com/FordBelgium een bericht posten om de Wedstrijd aan te kondigen. 

 

⚠ WEDSTRIJD ⚠ 

Vanaf vandaag t.e.m zondag staan we met de nieuwe Fiesta op Weekend in the City 
in Antwerpen. En jij kunt € 500 shoptegoed winnen👠👠👠! Hoe? Laat je fotograferen in 
de buurt van onze stand en laat je foto door de kalligrafist voorzien van jouw 
persoonlijke fashion quote. Plaats je foto hieronder in de comments en onze jury 
bepaalt of jouw foto-met-quote de beste is. Succes! Reglement: bit.ly/xx 
 

Om deel te nemen dienen tijdens de Duur van de Actie zorgvuldig de volgende stappen 

gezet te worden: 

- Zich aanmelden op Facebook 

- Naar de Facebook-pagina www.facebook.com/FordBelgium surfen, van 01/09/2017  

om  12u tot 08/09/2017  om 23u59  (de Belgische datum en uur van de verbinding 

gelden als bewijs); 

- Kennis nemen van de ‘post’ die wordt geplaatst door de Organiserende Onderneming 

en van het volledige reglement. Er wordt gepreciseerd dat door op deze ‘post’ te 

reageren de deelnemer onderhavig wedstrijdreglement zonder voorbehoud 

aanvaardt; 

 



ARTIKEL 6 – AANGEBODEN PRIJS 

De aangeboden prijs is een voucher van €500 bij Inno 

 

ARTIKEL 7 - AANWIJZING VAN DE WINNAARS  

De winnaar is de deelnemer die het meest originele style statement geeft. De originaliteit 

van de style statement wordt beoordeeld door een vakjury bestaande uit Elizabeth Dewar, 

Creative, Ogilvy Group en Hilde Phlippo, Communication Manager, Ford Motor Company 

Belgium. De winnaar wordt bekend gemaakt op 12/09/2017 via een persoonlijk facebook 

bericht.  

 

Enkel de winnaar van de Wedstrijd wordt op de hoogte gebracht van zijn/haar winst. Hij/zij 

zal gecontacteerd worden via een antwoord op zijn/haar reactie in de commentaarsectie en 

uitgenodigd worden om zijn/haar complete en exacte gegevens (naam, voornaam, adres en 

telefoonnummer) via een privébericht op te sturen, binnen de tien (10) dagen na het einde 

van de Wedstrijd. 

 

Indien een winnaar niet antwoordt binnen een termijn van tien (10) werkdagen na ontvangst 

van dat privébericht of als de gegevens niet geldig, vals of verkeerd zijn, zal de prijs definitief 

vervallen en niet opnieuw in het spel worden gebracht. 

 

De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor om aan elke winnaar een 

bewijsstuk te vragen om zijn identiteit en/of adres te staven. 

 

Er zal slechts één enkele prijs worden toegekend per persoon (zelfde naam en voornaam, 

zelfde e-mailadres, zelfde Facebookaccount). 

 

De prijzen zijn niet-verhandelbaar en kunnen in geen geval en op geen enkele manier 

aanleiding geven tot welke betwisting dan ook, noch tot uitbetaling van hun tegenwaarde in 

geld (volledig of deels), noch ingeruild worden tegen of vervangen door een andere prijs van 

ongeacht welke waarde, om ongeacht welke reden. 

 

De Organiserende Onderneming behoudt zich evenwel het recht voor om de Prijs te 

vervangen door andere prijzen van gelijke of grotere waarde indien omstandigheden buiten 

de wil van de Organiserende Onderneming ervoor zorgen dat de prijs niet kan worden 

uitgereikt, maar zonder dat de Organiserende Onderneming hiervoor aansprakelijk kan 

worden gesteld. 

 

ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID 

 

De Organiserende Onderneming zal niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor niet-

verzending van de prijs of voor verzending naar een fout adres, omdat de winnaar verkeerde 

informatie heeft opgegeven. Bij fouten bij het doorgeven van de gegevens zal geen nieuwe 

verzending plaatsvinden. 

 

Bovendien zal de Organiserende Onderneming evenmin aansprakelijk kunnen worden 



gehouden voor vertraging bij het versturen van de prijzen, als die vertraging toe te schrijven 

is aan de dienstverlener waarop ze voor de verzending een beroep doet. 

 

De Organiserende Onderneming behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd geheel of 

gedeeltelijk te annuleren, of deelnames te schrappen indien blijkt dat er fraude heeft 

plaatsgevonden, ongeacht onder welke vorm, in het kader van deelname aan de Wedstrijd of 

het bepalen van de winnaars. 

 

De aansprakelijkheid van de Organiserende Onderneming zal niet kunnen ingeroepen worden 

in geval van falen of slecht functioneren van de telefonische communicatielijnen en/of 

telecomoperatoren, of bij onderbrekingen van de telefoonverbindingen. 

 

De Organiserende Onderneming wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor technische 

problemen met de deelnamesite. 

 

Het komt de deelnemers toe om alle gepaste maatregelen te treffen om de gegevens en/of 

de software die op hun informatica-apparatuur is opgeslagen te beveiligen tegen inbreuken. 

De verbinding van wie dan ook met de site en de deelname aan de Wedstrijd vallen volledig 

onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers. 

 

De Organiserende Onderneming zal geen enkele aansprakelijkheid dragen indien ze, in geval 

van overmacht of gebeurtenissen buiten haar wil of waarvan de noodzaak kan worden 

aangetoond, de Wedstrijd zou moeten inkorten, verlengen, uitstellen, wijzigen of annuleren, 

op welk moment dan ook.  

 

Ford kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die 

(on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. 

 

Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 

 

ARTIKEL 9 – BESCHERMING VAN DE PRIVACY 

De ingezamelde gegevens zullen door FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) worden gebruikt 

in het kader van het beheer van de Wedstrijd – met name voor het verzenden van de prijs – 

en voor de eventuele promotie van producten van FORD.  

 

ARTIKEL 10 – STOPBEPALINGEN  

Het loutere deelnemen aan deze Wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in 

zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen 

worden. 

 

Elke klacht in verband met huidig Wedstrijd moet schriftelijk verstuurd  worden binnen de 7 

werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar  de maatschappelijke zetel van FORD. 

In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten 

ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld 



worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de 

toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. 


