
Wedstrijdreglement Neckermann 
 

Maak kans op een korting voor je Neckermann skivakantie t.w.v. €1000 
 

1. ALGEMEEN 
 

Onderhavig Wedstrijdreglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die 
van toepassing zijn op deze Wedstrijd. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de 
onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Wedstrijdreglement. Elke deelnemer wordt derhalve 
geacht de inhoud van dit Wedstrijdreglement te hebben gelezen, begrepen en zonder enige 
beperking te hebben aanvaard. De Wedstrijd wordt georganiseerd door Neckermann 
(Neckermann Belgium NV, Chaussée de Bruxelles 257, 1410 Waterloo, België, KBO-nummer 
0768.552.477), hierna genoemd “ORGANISATOR”. Deelname aan de wedstrijd staat uitsluitend 
open voor natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Werknemers van de 
ORGANISATOR, hun huisgenoten en hun verwanten tot de tweede graad zijn uitgesloten van 
deelname. 
 

2. DUUR 
 

De wedstrijd start op dinsdag 15 maart 2022 om 8u en zal worden beëindigd op zondag 31 juli 
2022 om 23u. 
 

3. PRIJZENPOT 
 

De winnaar wint een vakantiebon ter waarde van 1000 euro voor een volgende skivakantie met 
min. 4 personen. 
De prijs wordt zo verdeeld dat de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste 
antwoord op de schiftingsvraag of het antwoord dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag 
het dichtste benadert ontvangt, de vakantiebon wint. 
 

4. DEELNAME 
 

Deelnemen kan door de QR code te scannen die staat op de binnenkant van de cover in het 
Neckermann zomermagazine 2022 en het wedstrijdformulier met schiftingsvraag in te vullen. 
Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer automatisch het reglement. De winnaar wordt pas 
na de wedstrijd bekendgemaakt. 
 

5. BEPALING VAN DE WINNAAR 
 

Na afloop van de wedstrijd wordt de naam van de winnaar bepaald op basis van de 
schiftingsvraag. De winnaar wordt op 1 augustus 2022 gepubliceerd op 
www.neckermann.be/promoties/skiwedstrijd en ook nog persoonlijk verwittigd via e-mail. 
De winnaar is de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de 
schiftingsvraag ontvangt of het antwoord dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het 
dichtste benadert. 
 

6. SCHIFTINGSVRAAG 
 

De schiftingsvraag luidt: Hoeveel mensen zullen aan deze wedstrijd deelnemen tussen maandag 
21 maart 2022 om 8u en zondag 31 juli 2022 om 23u? 
 

7. CONTACTEREN VAN DE WINNAAR 
 

Op 1 augustus 2022 wordt de winnaar bekend gemaakt op de wedstrijdpagina 
www.neckermann.be/promoties/skiwedstrijd en wordt de winnaar persoonlijk verwittigd via het e-
mailadres dat bij de wedstrijd werd ingevuld. 
 
 
  



8. PRIVACY 
 

Iedere deelnemer dient in het kader van de Wedstrijd persoonsgegevens mee te delen aan 
de ORGANISATOR. De ORGANISATOR verbindt zich ertoe om de Wet inzake de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens integraal na te leven. De verantwoordelijke voor de verwerking van de 
persoonsgegevens is de ORGANISATOR. Deze gegevens worden, al naargelang het geval, 
verwerkt met als doeleinden de uitvoering van de overeenkomst, het beantwoorden van 
contactopnames van de klant, het toesturen van reclame en direct marketing, het op de 
hoogte houden van initiatieven en activiteiten, statistische analyses, het voorkomen en bestrijden 
van bedrog door de klant, aangestelde of andere partners van Neckermann Belgium, of het 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven voor 
de voormelde doeleinden aan business partners, organisaties en overheidsinstanties waarmee 
Neckermannn samenwerkt, of in geval van een wettelijke verplichting of een verzoek van de 
politie, gerechtelijke autoriteiten of 
overheidsinstanties. De deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang, verbetering en verzet 
tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk, 
ondertekend en gedagtekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van zijn 
identiteitskaart, te richten aan Neckermann Belgium SA, afdeling Marketing, Chaussée de 
Bruxelles 257, 1410 Waterloo, Belgique of per e-mail op privacy@neckermann.be Als het een 
elektronische identiteitskaart betreft, is ook een afdruk van de inhoud van de chip of een officieel 
attest van woonplaats vereist. 
 

9. AANSPRAKELIJKHEID 
 

Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle behoudt de 
ORGANISATOR zich het recht voor om de Wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, te 
wijzigen, in te korten, te verlengen of te beëindigen en elke aangekondigde datum uit te 
stellen. De ORGANISATOR kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. De 
ORGANISATOR kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van 
verkeerde persoonlijke gegevens, die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de 
deelnemer. De ORGANISATOR kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor 
technische problemen bij de deelnemer of een derde die een laattijdige deelname of het 
verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg zouden hebben. De ORGANISATOR 
behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken deelnemer 
onmiddellijk uit te sluiten. 
 

10. VARIA EN GESCHILLEN 
 

Door deelname aan deze Wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud alle 
punten van het reglement, evenals elke beslissing die de ORGANISATOR neemt in het 
kader van de Wedstrijd. De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor het 
wedstrijdreglement deels of gedeeltelijk te wijzigen. De ORGANISATOR zal geen vragen in 
verband met deze Wedstrijd beantwoorden, noch schriftelijk, noch telefonisch. De 
verhouding tussen de ORGANISATOR en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch 
recht. Alle geschillen tussen de ORGANISATOR en de deelnemers over de interpretatie, de 
uitvoering en de gevolgen van deze Wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de 
uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. 
Het Wedstrijdreglement kan u worden toegezonden mits schriftelijke aanvraag op volgend 
adres: Neckermann Belgium SA, afdeling Marketing, Chaussée de Bruxelles 257, 1410 Waterloo, 
Belgique. Bij deze aanvraag dient een voldoende gefrankeerde, aan zichzelf gerichte omslag te 
worden toegevoegd. 


