
WEDSTRIJDREGLEMENT MET BETREKKING TOT WEDSTRIJDEN GEORGANISEERD DOOR 
BLITS MAGAZINE BV

1. Algemene info

1.1 Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden die men terugvindt op de wedstrijdpagina van 
 www.blitsmagazine.be en andere kanalen van Blits Magazine BV. 

1.2 De wedstrijden worden georganiseerd door Blits Magazine BV, met maatschappelijk adres Arsenaalstraat 32 te Ieper en   
 ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 0628.649.575.

1.3 In dit reglement vindt u onder meer de voorwaarden voor deelname aan wedstrijden op www.blitsmagazine.be en het   
 algemene wedstrijdverloop. Deelname aan een wedstrijd op www.blitsmagazine.be betekent dat u akkoord gaat met   
 alle bepalingen en voorwaarden beschreven in dit reglement. Dit geldt ook voor wedstrijden op andere kanalen 
 georganiseerd door Blits Magazine BV. 

1.4 De duur van de wedstrijd wordt telkens gedeeld op het wedstrijdformulier, al behoudt Blits Magazine BV zich het recht voor  
 om wedstrijden te verlengen. 

2. Voorwaarden voor deelname 

2.1 Alle natuurlijke personen van 18 jaar of ouder mogen deelnemen aan de wedstrijden die worden georganiseerd door Blits   
 Magazine BV, met uitzondering van de zaakvoerders, bestuursleden, eventuele partners die zijn betrokken bij de wedstrijd,  
 personeelsleden en hun inwonende familieleden en familieleden in de eerste graad van personeelsleden. 

2.2 Personen die minderjarig zijn, mogen enkel deelnemen aan de wedstrijden van Blits Magazine BV als zij uitdrukkelijke 
 toestemming hebben van hun beide ouders of voogd. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat men deze toestemming   
	 heeft.	Blits	Magazine	BV	heeft	het	recht	om	schriftelijke	bevestiging	van	toestemming	door	ouders	of	voogd	op	te	vragen.

2.3 Deelnemers die op welke manier ook hun winstkansen manipuleren of op enige manier frauderen, kunnen worden 
 uitgesloten van deze en toekomstige wedstrijden georganiseerd door Blits Magazine BV. Hetzelfde geldt voor deelnemers   
 die in strijd handelen met de voorwaarden van dit wedstrijdreglement of de geldende wetgeving in Vlaanderen, België. 
 Hiervoor kunnen de organisatoren van de wedstrijd niet aansprakelijk worden gesteld. 

3. Verloop van de wedstrijd 

3.1 Deelnemen aan wedstrijden die worden georganiseerd door Blits Magazine BV kan via www.blitsmagazine.be/wedstrijd.   
 Indien er andere kanalen zijn om deel te nemen, wordt dit gecommuniceerd op www.blitsmagazine.be, in Blits Magazine of  
 via de Facebookpagina van Blits Magazine. 

3.2 Deelnemers moeten het wedstrijdformulier op www.blitsmagazine.be/wedstrijd invullen en akkoord gaan met de 
	 algemene	voorwaarden.	Inschrijven	voor	de	nieuwsbrief	is	daarbij	niet	verplicht	noch	heeft	dit	invloed	op	de	winstkansen			
 van de deelnemer. 

3.3 Om kans te maken op de prijs dienen deelnemers het wedstrijdverloop correct te volgen. Wie als winnaar van een 
 wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnamevoorwaarden, verliest het recht op de prijs, 
 zonder recht op schadevergoeding of enige andere compensatie. 

3.4 Deelnemen aan wedstrijden op www.blitsmagazine.be worden beperkt tot één deelname per e-mailadres. 

3.5	Winnaars	van	een	wedstrijd	georganiseerd	door	Blits	Magazine	BV	worden	gekozen	door	middel	van	een	schiftingsvraag	in	
 het deelnameformulier. Bij een ex aequo is de winst voor de deelnemer met het eerst ingezonden deelnameformulier. 
 Winnaars van een wedstrijd georganiseerd door Blits Magazine BV worden na het afsluiten van de wedstrijd hiervan 
 per e-mail op de hoogte gesteld. Dit gebeurt steeds binnen een redelijke termijn. 

3.6 Op www.blitsmagazine.be wordt telkens een duidelijke omschrijving gegeven van de te winnen prijs. De winnaar kan de prijs 
 niet omruilen of inwisselen in geld of een andere prijs.

3.7 Bij wedstrijden georganiseerd door Blits Magazine BV kan de winnaar de prijs binnen de zes weken na bevestiging per mail 
 verzilveren, tenzij dit anders wordt aangegeven. Indien deze termijn verstreken is, behouden de organisatoren van de 



 wedstrijd zich het recht voor om een nieuwe winnaar te kiezen via hetzelfde aanduidingsmechanisme. 

3.8 De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Deze kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het 
 verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd met Blits Magazine BV. 

4. Gebruik van persoonsgegevens

4.1 De volgende persoonsgegevens kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan een wedstrijd georganiseerd door 
 Blits Magazine BV: 

 - Voornaam en familienaam van de deelnemer
 - Adres en woonplaats van de deelnemer
 - E-mailadres van de deelnemer
	 -	 Bijkomende	vragen	die	relevant	zijn	voor	de	betreffende	wedstrijd

	 De	persoonsgegevens	van	deelnemers	worden	enkel	gebruikt	in	het	kader	van	de	betreffende	wedstrijd	en	zullen	worden		
 verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van Blits Magazine BV (vindt men terug op www.blitsmagazine.be) 
	 en	de	wetgeving	betreffende	de	bescherming	van	natuurlijke	personen	in	verband	met	de	verwerking	van	persoonsgegevens	
 (GDPR).

4.2 Deelnemers kunnen Blits Magazine BV steeds verzoeken om toegang te krijgen tot hun persoonlijke gegevens of deze te 
 wijzigen of te verwijderen. 

4.3	Deelnemers	die	onjuiste	of	onvolledige	gegevens	opgeven,	kunnen	worden	uitgesloten	van	betreffende	en	komende	
 wedstrijden op www.blitsmagazine.be. 

5. Eigendomsrechten van media

5.1	Indien	de	wedstrijd	vereist	dat	de	deelnemer	een	inzending	op		beeld,	geluid	of	andere	media	moet	doorgeven,	geeft	de	
 deelnemer toestemming aan de organisatoren om deze te gebruiken en eventueel te verspreiden. Dit gebeurt enkel echter 
 in het kader van de wedstrijd en niet voor andere doeleinden. Deelnemers verlenen de organisatoren hiertoe het recht en 
 zullen er geen vergoeding voor ontvangen noch dienen de organisatoren toestemming te vragen.

6. Geldigheid van het wedstrijdreglement

6.1 Indien één of meerdere artikels uit dit wedstrijdreglement nietig of onwettig worden verklaard, verandert dit niets aan de 
 geldigheid van de andere artikels van dit wedstrijdreglement. 

6.2 Geschillen in verband met de interpretatie van dit wedstrijdreglement worden door Blits Magazine BV en de deelnemer 
 steeds op minnelijke wijze opgelost. Bereiken beide partijen geen akkoord, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de 
 bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van Blits Magazine BV gelegen is. 

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over wedstrijden georganiseerd door Blits Magazine BV steeds terecht 
op info@blitsmagazine.be. 

Dit wedstrijdreglement dateert van 1 september 2022 en is onderworpen aan het Belgisch recht. 


