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De VZW SKWINKEL organiseert een selfiewedstrijd onder de benaming SKWINKELhier je pasen en dit in samenwerking met de deelnemende 
handelszaken waarvan op www.skwinkel.be een lijst is terug te vinden. Bij de deelnemende handelszaken zal vanaf  zaterdag 3 april 2021 tot en met 
vrijdag 16 april 2021 een display worden geplaatst in de vorm van de Paashaas. Op de display is tevens een qr-code en een URL (webadres) vermeld. 

Deelnemen aan de actie kan door:
1. De qr-code te scannen met de camera van een smartphone of door de URL in de webbrowser van de smartphone in te geven zodat de 

wedstrijdapplicatie wordt geopend.
2. In de wedstrijdapplicatie de persoonlijke gegevens van de deelnemer in te geven.
3. In de wedstrijdapplicatie een selfie te nemen met een duidelijke visuele referentie naar de betreffende handelaar. vb. de gevel, een reclamepaneel, 

de etalage, ... op de achtergrond van de selfie.
4. In de wedstrijdapplicatie akkoord te gaan met de voorwaarden en het privacybeleid.
5. In de wedstrijdapplicatie de persoonlijke gegevens van de deelnemer en de selfie te verzenden.

De de persoonlijke gegevens van de deelnemer en de selfie worden bewaard in de administratieve module van de wedstrijdapplicatie die enkel 
toegankelijk is voor de VZW SKWINKEL. Na goedkeuring van de inzending door de VZW SKWINKEL komt de deelnemer in aanmerking voor één van de 
58 paaspakketten die door de deelnemende handelaars voor de wedstrijd ter beschikking werden gesteld. Enkel inzendingen die tussen zaterdag 3 april 
2021 en vrijdag 16 april 2021 in de wedstrijdapplicatie worden geregistreerd worden weerhouden en komen in aanmerking voor een paaspakket. Een 
deelnemer kan bij iedere deelnemende handelaar meerdere selfies insturen, er wordt er echter maximaal 1 weerhouden voor de wedstrijd. Het staat de 
VZW SKWINKEL vrij om een inzending al dan niet te weerhouden zonder dat het daar een reden voor hoeft op te geven. 

Na deelname in de wedstrijdapplicatie wordt er tevens een e-mail naar de deelnemer verstuurd met in bijlage de selfie. Wanneer de deelnemer de selfie 
in een bericht op de tijdlijn van diens Facebook- en/of Instagramprofiel plaatst maak deze kans op een SKWINKELbon van 25€, 50€, 100€ of 200€. Enkel 
berichten die tussen zaterdag 3 april 2021 en vrijdag 16 april 2021 worden geplaatst en waarin de hashtags #skwinkelhierjepasen #servaesdepaashaas 
worden vermeld worden weerhouden en komen in aanmerking voor een SKWINKELbon. Het staat de VZW SKWINKEL vrij om berichten niet te weerhouden 
zonder daar een reden voor op te geven.

Op zaterdag 17 april 2021 worden door de leden van de raad van bestuur van de VZW SKWINKEL
1. Uit alle inzendingen die in de wedstrijdapplicatie werden geregistreerd en door de VZW SKWINKEL werden weerhouden de 58 winnaars van de 

paaspakketten gekozen.
2. Uit alle berichten die op Facebook- en/of Instagram werden geplaatst en door de VZW SKWINKEL werden weerhouden de 4 winnaars van de 

SKWINKELbonnen gekozen.

De winnaars worden op zaterdag 17 april 2021 via e-mail verwittigd dat het paaspakketje of de SKWINKELbon op zondag 18 april aan huis wordt gebracht. 
Bij winnaars die niet aanwezig zijn wordt een brief in de bus gedeponeerd met de melding dat de prijs vanaf 20/04/2021 t.e.m. 30/04/2021 kan worden 
afgehaald aan het onthaal van het gemeentehuis.

De winnaars worden onmiddellijk na levering/afhaling eigenaar van hun prijs. Vanaf dat ogenblik staan ze in voor eventuele risico's die eraan verbonden 
zijn. De tegenwaarde van de prijs in EURO kan in geen enkel geval opgeëist worden. De VZW SKWINKEL behoudt zich het recht voor om de prijzen die 
niet werden afgehaald binnen de voorgenoemde periode in te houden.

Informatie die bij een inzending wordt verzonden, is onderhevig aan het privacybeleid dat wordt vermeld in de wedstrijdapplicatie.

In geval van bedrog of bij elke poging tot bedrog om een prijs te bekomen zal de VZW SKWINKEL klacht indienen bij het parket, zonder afbreuk te doen 
aan eventuele schadeloosstelling. Alle niet in het reglement bepaalde voorvallen worden soeverein door de Raad van Bestuur van de VZW SKWINKEL 
met een 2/3de meerderheid beslecht. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Mechelen bevoegd.

De VZW SKWINKEL behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de wedstrijd te annuleren, beëindigen, wijzigen of op te schorten naar eigen 
goeddunken en zonder dat het daarvoor een reden hoeft op te geven.

Voor verdere vragen kan u terecht bij:
• Annick Cailloux - 015/30 50 37 - annick.cailloux@sintkatelijnewaver.be
• Joeri Schepens - 0475/47 59 76 - centrummanager@skwinkel.be
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