
Reglement en algemene voorwaarden paaswedstrijd 2021 

Fijn dat je meedoet aan onze wedstrijd ! Uiteraard zijn er een paar voorwaarden waar je rekening mee 
moet houden. Je vindt ze hieronder.  

De wedstrijd wordt georganiseerd door Fnac Vanden Borre Belgium N.V., waarvan de maatschappelijke 
zetel gevestigd is in Slesbroekstraat, 101 1600 Sint-Pieters-Leeuw (hierna "Vanden Borre" genoemd).  

Vanden Borre organiseert een paaswedstrijd zonder aankoopverplichting. Door deel te nemen gaat de 
deelnemer akkoord met het volledige wedstrijdreglement.  

Artikel 1 – De opdracht  

De wedstrijd is een paaseierenzoektocht op vandenborre.be. Op Pasen (zondag 4 april 2021) verstoppen 
we tussen 9 – 16 u. elk uur een rood paasei bij één van onze producten op vandenborre.be. Elk uur 
verandert het ei van plaats en kunnen de deelnemers bij een ander product een ei vinden. Deelnemers 
moeten een foto of screenshot van het product met het paasei opsturen.  

Artikel 2 – De deelnemers  

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met uitzondering 
van de personeelsleden van Vanden Borre, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) 
die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde 
woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van 
deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn 
voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Vanden Borre, voor te leggen.  

Artikel 3 – De winnaars  

De deelnemer die het eerst een foto of screenshot van het product met het rode paasei doorstuurt via 
ons inschrijvingsformulier via https://survey.vandenborre.be/s3/Paasei, wint het toestel waarop het 
paasei geplaatst werd. Elk uur tussen 9 – 16 u. is er dus één winnaar (7 in totaal), de deelnemer die ons 
het snelste de correcte foto van dat uur doorgemaild heeft. De datum en uur van de ontvangen 
deelname zullen de winnaar bepalen van het uurslot.  

Er wordt maximum één prijs toegekend per deelnemer.  

Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen 
als gezin.  

De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Als Vanden Borre geen reactie krijgt binnen de 7 
dagen, zullen andere winnaars gekozen worden in volgorde van het tijdstip van de ontvangen e-mails.  

De keuze van de winnaars is definitief en kan niet worden betwist. De prijzen kunnen in geen geval 
worden ingeruild noch tegen geld, noch tegen een ander voordeel.  

Artikel 4 – Aansprakelijkheden  

Vanden Borre behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te 
korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Vanden Borre kan daarvoor niet 



aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als 
grond voor welke verplichting dan ook vanwege Vanden Borre.  

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en 
volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet: 
deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, met name de 
technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent 
zijn aan elke online activiteit. Bijgevolg kan Vanden Borre hiervoor in geen geval aansprakelijk worden 
gesteld.  

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Vanden Borre zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Vanden 
Borre uit te sluiten.  

Artikel 5 – Algemeen  

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén 
correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende 
mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle 
beslissingen vanwege Vanden Borre zijn zonder verhaal.  

De persoonsgegevens verkregen via het wedstrijdformulier worden door Fnac Vanden Borre verwerkt in 
het kader van de wedstrijd. Indien je aangeeft dat je onze nieuwsbrief wil ontvangen, worden je 
gegevens opgenomen in de bestanden van Fnac Vanden Borre nv, Slesbroekstraat 101, 1600 Sint-
Pieters-Leeuw. Je vindt ons privacystatement op vandenborre.be. (+ link) 


