Wedstrijdreglement zweefvliegen
in Weelde (19, 26 of 27 augustus
2017)
ARTIKEL 1
De naamloze vennootschap FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) (later FORD
genoemd) , waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 1082 Sint-Agatha-Berchem,
Hunderenveldlaan 10, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting dewelke
begint op 01/08/2017 en eindigt op 15/08/2017.
Deze wedstrijd speelt zich af op het Belgisch grondgebied
ARTIKEL 2
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn
op deze wedstrijd.
ARTIKEL 3
De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd
van 18 jaar bereikt heeft, houder is van een geldig rijbewijs en die woonachtig is in
België, met uitzondering van de organisatoren van deze wedstrijd, evenals alle
rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de organisatoren, en van elke andere
persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de
familieleden, in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea
geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze
laatsten.
ARTIKEL 4
FORD kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door
FORD voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de

deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter
kwader trouw aan een wedstrijd.
ARTIKEL 5
De winnaar is de deelnemer die de meest originele foto stuurt en die de hashtag
#FordSummer gebruikt. De originaliteit van de foto wordt beoordeeld door een
vakjury bestaande uit Alan García Gutiérrez, Content & Social Marketeer,
Wunderman, Olivier Gelas, Marketing Manager, Ford Motor Company Belgium en
Hilde Phlippo, Communication Manager, Ford Motor Company Belgium. De winnaar
wordt bekend gemaakt op woensdag 16 augustus 2017 via private message van de
Facebook pagina van Ford Belgium.
Elke deelnemer kan maar één keer deelnemen en per familiaal adres kan er maar
maximum 1 prijs gewonnen worden.
Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd zullen als een misbruik
worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan
verbonden deelnames.
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele
incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardwareen/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
ARTIKEL 6
FORD en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet
aansprakelijk gesteld kunnen worden indien in geval van overmacht, bepaalde
modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
ARTIKEL 7
FORD maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. 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 8
De prijs van deze wedstrijd is:
Een vlucht in een zweefvliegtuig, met een instructeur, vertrekkend vanaf het militair
vliegveld van Weelde op 19, 26 of 27 augustus 2017. Enkel geldig voor één persoon.
ARTIKEL 9
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn
verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden
onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten
worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
ARTIKEL 10
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.

