
 

WEDSTRIJDREGLEMENT EN BEPALINGEN 

KRAS- EN WINACTIE TAKE-AWAY OOSTENDE 

Deze regels zijn van toepassing op de kras- en winwedstrijd die georganiseerd wordt door 

Stad Oostende, Toerisme Oostende en Economisch Huis Oostende, hierna genoemd de organisatoren. 

Artikel 1 - Duur 

1.1 Deze wedstrijd zal beginnen op 23 oktober 2020 en zal eindigen op 19 november 2020 om 23u59. Dit 

is een tijdelijke campagne met aankoopverplichting van minimum 30 € in restaurants die ingevolge de 

coronamaatregelen de deuren moeten sluiten en take-away of thuisbezorging organiseren. 

1.2 De prijswinnaars zullen geselecteerd worden volgens een wedstrijdformule, die beschreven wordt in 

Artikel 5 hieronder. 

1.3  Wanneer alle krasloten allemaal zijn uitgegeven kan de actie vroegtijdig stopgezet worden in de 

desbetreffende restaurants of de actie kan eventueel verlengd worden zo de sluiting van voormelde 

restaurants langer duurt en er krasloten beschikbaar zijn. 

Artikel 2 – Deelnemers  

De wedstrijd staat open voor iedereen die ten minste 18 jaar oud is en die domicilie heeft in België, met 

uitsluiting van de personen die hieronder in artikel 2.2 beschreven worden. De organisatoren behouden 

zich het recht voor om een kopie van het identiteitsbewijs te vragen indien er redelijke twijfel bestaat over 

de werkelijke identiteit van de deelnemer. De aldus verworven persoonsgegevens worden louter en alleen 

verwerkt teneinde de identiteit van de deelnemer te verifiëren en zullen vervolgens onmiddellijk worden 

verwijderd.  

Artikel 3 – Fraude  

In het geval van misbruik, bedrog of fraude behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor 

om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd. 

Artikel 4 – Prijzen 

4.1 De prijzen van de wedstrijd zijn 100 Ikkoopinoostende – cheques ter waarde van 25,00 

€/stuk. 

 

4.2 De prijzen liggen vast en zijn dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de 

waarde ervan in cash geld.  

 

 



 

4.3 Bij weigering van de prijs door een winnaar, of in geval van een andere reden van niet 

uitreiking van een prijs aan een winnaar, vervalt deze prijs en zal deze prijs niet toegewezen 

aan een andere deelnemer. 

 

Artikel 5 - Wedstrijd 

5.1. 100 deelnemers kunnen een prijs winnen volgens deze wedstrijdformule: 

De consument krijgt per aankoop van minimum 30 € aan take-away of maaltijden thuis bezorgd van  

restaurants die ingevolge de coronamaatregelen de deuren moeten sluiten en take-away of 

thuisbezorging organiseren één kraslot. Bij aankoop van een meervoud van 30 € kan ook slechts één 

kraslot bekomen worden. Het kraslot is voorzien van een krasvak. Indien er na het wegkrassen van de 

krasvak-coating aangeduid is dat een prijs is gewonnen, ontvangt de consument een prijs. De kans op 

een prijs bedraagt 1/400. 

Artikel 6 – Bijzondere voorwaarden 

6.1 De aankoop van de maaltijden via take-away en thuisbezorging dient te gebeuren in één der 

restaurants ,als dusdanig vermeld op de website van Toerisme Oostende of Economisch Huis 

Oostende.  

6.2 De prijs kan alleen overhandigd en dus door de deelnemer ontvangen worden bij Toerisme Oostende 

en dit tot 30.12.2020. 

6.3 Deelname aan de wedstrijd is enkel toegestaan door gebruik te maken van het kraslot dat overhandigd 

wordt na de aankoop van minimum 30 € aan take-away of maaltijden thuis bezorgd van  restaurants 

die ingevolge de coronamaatregelen de deuren moeten sluiten en take-away of thuisbezorging 

organiseren. 

6.6 Uitsluiting van de wedstrijd heeft als gevolg dat elke verdere toekomstige deelname uitgesloten zal zijn. 

Artikel 7 – Communicatie  

Deze kras – en win wedstrijd zal worden bekend gemaakt via online en offline publicaties. Omtrent het al 

dan niet bekomen van een winnend kraslot zal geen enkele communicatie zijn noch per brief, noch per 

telefoon of e-mail. 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid  

8.1 De organisatoren, de werknemers ervan of elke derde partij die meewerkt aan deze wedstrijd, kan nooit, 

onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade van welke aard 

dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief de deelname aan de 

wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs. 



 

8.2 De organisatoren kunnen nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig 

rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het even 

welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het even welke 

reden. 

8.3 De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te 

stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden, 

wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale Overheidsdienst 

(FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of andere personen het 

recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te eisen.  

8.4 Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van West - Vlaanderen (inclusief het 

vredegerecht) en zal uitsluitend door Nederlands recht geregeld worden. 

Artikel 9 – Klachten  

Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd en de procedure ervan zal afgewezen worden. 

Artikel 10 – Privacy  

De wettelijke bepalingen ten opzichte van het verwerken van persoonsgegevens zullen van toepassing zijn.  

 

Artikel 11 – Aanvaarding wedstrijdregels 

Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de inhoud en alle 

bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing die de organisatie mogelijk kan 

nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen. 


