
Wedstrijdreglement “Authentox Foto-Wedstrijd” 

1. Dit reglement is van toepassing op de “Authentix foto-wedstrijd” (hierna: de ‘Actie’) 
van Meubelen Larridon (hierna genoemd ‘de Organisator’). 

2. De Actie start vanaf 08.03.2019 om 12h en eindigt op 31.03.2019 om 23h59  (hierna: 
de ‘Actieperiode’). Het betreft een tijdelijke actie waarbij één prijs kan gewonnen 
worden: een waardebon van €200 te gebruiken voor de aankoop van een Authentix-
salon. (hierna: ‘Prijs’). Dit naar aanleiding van een wedstrijd zonder 
aankoopverplichting. 

3. Deelname aan de Actie staat uitsluitend open voor iedere natuurlijke persoon die in 
België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. 

4. Deelname aan de wedstrijd is uitgesloten: 

a) voor medewerkers en/of inwonende partners en gezinsleden van de 
Organisator. 
b) alsmede voor elke persoon die op enige wijze (in)direct betrokken is bij de 
organisatie van deze Actie. 

5. Elke deelnemer moet de “Authentix foto-wedstrijd “ uitvoeren op de site van de 
organisator en de bijhorende post (voorzien op de Facebookpagina van Meubelen 
Larridon) liken en sharen.  
Tijdens deze wedstrijd dienen de deelnemers de foto van een persoon te linken aan 
het Authentix-model dat genoemd werd naar deze persoon. De informatie hiervoor is 
te vinden op de atuthentix-site (www.authentix.be). 
Alle deelnemers die een resultaat van 8/8 behalen op de “Authentix foto-wedstrijd” 
maken kans op de prijs. De prijs wordt weggegeven door middel van loting.  

6. Door deelname aan deze Actie verklaart de deelnemer voorafgaandelijk kennis te 
hebben genomen van huidig Reglement en de toepassing ervan te aanvaarden. 

7. Het aantal deelnemers aan deze Actie is onbeperkt. Er kan tijdens de Actieperiode 
meerdere keren deelgenomen worden, maar er kan slechts één keer gewonnen 
worden per persoon, per postadres en per e-mailadres. 

8. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten: 
a) wanneer (een vermoeden bestaat dat) de deelnemer vals speelt of op enige 
(andere) wijze de bepalingen van huidig Reglement overtreedt; 
b) wanneer een deelnemer gebruik maakt van ongeldige en/of vervalste 
persoonsgegevens; In deze gevallen kan de deelnemer geen enkele aanspraak 
doen gelden jegens de Organisator. 

9. Op maandag 1 april zal de winnaar per e-mail of social media worden verwittigd van 
de winst; 



10. De Prijs is persoonsgebonden en niet inruilbaar voor geld en/of andere prijzen. De 
Prijs is ondeelbaar en kan enkel worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. Een 
Prijs die om een of andere reden niet kan worden uitgekeerd (bijvoorbeeld in geval 
van weigering door de winnaar), blijft eigendom van de Organisator. 

11. De Organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal 
gelijke waarde uit te keren indien de hoger genoemde Prijs om welke reden dan ook 
niet (meer) beschikbaar is of niet meer kan worden uitgekeerd. 

12. Elke deelnemer aan deze Actie gaat akkoord dat de persoonsgegevens die de 
Organisator door de deelname aan deze Actie verkrijgt, zullen worden opgenomen in 
het gegevensbestand van de Organisator, waarbij zij vertrouwelijk en conform de 
toepasselijke wetgeving zullen worden behandeld. 
 
In overeenstemming met de wet van 08.12.1992 aangaande de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer en de behandeling van persoonlijke gegevens (B.S. 
18.03.1993) alsook de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zullen de gegevens van de 
deelnemers in een databank worden opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te 
worden met het oog op de promotie van de activiteiten van de Organisator, die 
instaat voor de behandeling van deze gegevens. 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de 
deelnemers is de Organisator.  
 
De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam en woonplaats. Door 
deelname aan de Actie gaan de deelnemers akkoord dat hun naam, voornaam en 
woonplaats zonder tijdsbeperking op de website www.meubelen-larridon.be en/of op 
de sociale kanalen van Meubelen Larridon zal worden gepubliceerd. Het 
voornoemde zonder dat de Organisator ter zake enige vergoeding aan de 
desbetreffende deelnemer verschuldigd is. Indien en voor zover noodzakelijk doet de 
deelnemer afstand van de rechten die de auteurswet hem/haar ter zake toekent. 
 
De persoonsgegevens worden verzameld met als doel het goede verloop van de 
Actie te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de deelnemers 
in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de Prijs op een efficiënte 
wijze te kunnen overhandigen. 
 
Iedere deelnemer beschikt over bepaalde rechten met betrekking tot de verwerking 
van zijn/haar persoonsgegevens: 

1. Recht van toegang en inzage: De deelnemer heeft het recht om op elk moment 
gratis kennis te nemen van diens persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat 
de Organisator van deze persoonsgegevens maakt. 

2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: De deelnemer is vrij om 
diens persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan de Organisator. Daarnaast 
heeft de deelnemer steeds het recht om ons te verzoeken zijn/haar 
persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De deelnemer 
erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van 



persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. De 
deelnemer/ mag eveneens vragen om de verwerking van zijn/haar 
persoonsgegevens te beperken. 
 
De deelname van de deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van 
zijn gegevens verzoekt voor het einde van de Actie, zodat de Organisator deze 
deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig worden verklaard en deze 
deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.  

3. Recht van verzet: De deelnemer beschikt eveneens over een recht van verzet 
tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om ernstige en legitieme 
redenen. Daarnaast heeft de deelnemer steeds het recht om zich te verzetten 
tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; 
in dergelijk geval moeten er geen redenen opgegeven worden. 

4. Recht van vrije gegevensoverdracht: De deelnemer beschikt over het recht om 
zijn/haar persoonsgegevens die door de Organisator verwerkt worden in 
gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan 
andere verantwoordelijken over te dragen. 

5. Recht van intrekking van de toestemming:Voor zover de verwerking 
gebaseerd is op de voorafgaande toestemming, beschikt de deelnemer over het 
recht om die toestemming in te trekken. De deelname van de deelnemer die zijn/
haar toestemming intrekt voor het einde van de Actie zal ongeldig worden 
verklaard en deze deelnemer kan niet in aanmerking komen voor de Prijs.  

Het uitoefenen van deze rechten kan door de Organisator daartoe te contacteren, 
hetzij per e-mail naar tomas@meubelen-larridon.be 

13. De deelnemer garandeert de authenticiteit van de ingezonden persoonsgegevens. 
De deelnemer die het formulier inzenden hebben kennis van het auteursrecht. Door 
dit Wedstrijdreglement te aanvaarden, garanderen zij dat zij over alle auteursrechten 
op de ingezonden gegevens te beschikken. 
 
De Organisator verkrijgt het recht om in rechte op te treden tegen eventuele 
inbreuken door derden op haar in het kader van deze Actie verkregen auteurs- en 
portretrechten.  

14. De Organisator behoudt zich ten allen tijde het recht voor de Actie tussentijds te 
wijzigen en/of de Actie voortijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer 
dienaangaande enige aanspraken jegens de Organisator kan laten gelden. 

15. Klachten en/of vragen omtrent dit Reglement kunnen schriftelijk gestuurd worden 
naar Meubelen Larridon, Rijksweg 3, 8860 Lendelede. 

16. Huidig Reglement en de Actie zijn exclusief onderworpen aan het Belgisch recht. In 
geval van eventuele geschillen omtrent de toepassing en/of interpretatie van huidig 



Reglement en/of deze Actie zijn enkel de rechtbanken van het ressort Gent, afdeling 
Kortrijk bevoegd. 

                                                                   Opgemaakt op 7 maart 2019 te Lendelede.  
 


