
REGLEMENT – Win een exclusief HEMA feestje bij jou thuis 

 
ARTIKEL 1 - ORGANISATOR 
 
De wedstrijd ‘Win een exclusief HEMA feestje bij jou thuis’ (hierna ‘de wedstrijd’) wordt georganiseerd 
door HEMA België bvba (hierna: “HEMA”), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 
Alsembergsesteenweg 757, 1180 Brussel, ondernemingsnummer: 0460.370.809 
 
ARTIKEL 2 – DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 
2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, uitgezonderd: 
-  de permanente of tijdelijke personeelsleden van HEMA met een intern of interim contract; 
- de personeelsleden van de niet-verbonden vennootschappen die hebben deelgenomen aan de 
ontwikkeling van de wedstrijd; 
- familieleden (familie in de eerste graad en personen die op hetzelfde adres verblijven) van de 
voorgaande uitgesloten categorieën. 
 
2.2. De wedstrijd loopt van 24/04 t.e.m. 23/06/2019. 
 
2.3.  Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer de volgende gegevens invullen op het 
deelnemingsformulier en deze afgeven in 1 van onze Belgische filialen aan de kassa: 

 Voor-& achternaam  

 E-mail 

 Telefoonnummer 

 Toestemming om de gegevens te gebruiken in het kader van deze wedstrijd 

 Antwoord op de wedstrijd-vraag ‘HOEVEEL ZAL HET AANTAL DEELNAMES BEDRAGEN AAN 
DEZE WEDSTRIJD TUSSEN 24 APRIL EN 23 JUNI 2019?’ 

 
Alleen inzendingen die van 24 april 2019 tot en met 23 juni 2019 afgegeven worden aan de kassa 
komen in aanmerking. Laattijdige deelnames zijn niet ontvankelijk en komen bijgevolg niet in 
aanmerking voor toekenning van de prijs. HEMA België bvba behoudt zich het recht voor ingediende 
deelnemingsformulieren af te wijzen, indien zij niet voldoen aan de in dit reglement vermelde 
voorwaarden of indien zou blijken dat de informatie die door de kandidaat werd gegeven niet correct 
is. 
 
ARTIKEL 3 – DEELNEMINGSMODALITEITEN 
 
3.1. De wedstrijd wordt aangekondigd zowel offline als online: 

 Offline 
o Op de achterzijde van onze HEMA flyer die zowel verkrijgbaar is in al onze filialen in 

België vanaf week 17 en deze flyer wordt ook extra verdeeld via De Zondag (krant) op 
05/05/2019 en 7 Dimanche (krant) op 28/04/2019 

 Online 
o Via onze sociale media kanalen Facebook en Instagram 

 
3.2. Deelname aan de wedstrijd is gratis. 
 
 
 
 



ARTIKEL 4 - PRIJS 
 
4.1. In het kader van deze wedstrijd is er in totaal 1 prijs te winnen namelijk ‘Win een exclusief HEMA 
feestje bij jou thuis’, ter waarde van max. EUR 1.000 
 
De winnaar wint de HEMA Foodtruck bij zijn/haar thuis gedurende 2 uur waarbij HEMA trakteert op: 

 Rookworstbroodjes (max. 100 stuks) 

 Mini-tompoucen (max. 60 mini-tompoucen) 

 Stroopwafels (max. 50 stuks) 

 Decoratie (ter waarde van max. €100)  

 Partygoods (ter waarde van max. €50) 
 
4.2. De prijs kan niet ingewisseld worden voor een andere prijs of voor zijn contante waarde. 
 
ARTIKEL 5 – WINNAAR – TOEKENNING VAN DE PRIJZEN 
 

5.1. De winnaar van de wedstrijd wordt verkozen op basis van de volgende criteria:  

 Juist antwoord of het antwoord dichtst benaderen op de schiftingsvraag ‘HOEVEEL ZAL HET 
AANTAL DEELNAMES BEDRAGEN AAN DEZE WEDSTRIJD TUSSEN 24 APRIL EN 23 JUNI 2019?’ 

 Correct en volledig invullen van zijn/haar gegevens 
 

5.2. De winnaar wordt na het afsluiten van de wedstrijd geselecteerd op 23/07/2019. De winnaar krijgt 
een e-mail en zal telefonisch worden gecontacteerd.  
 
ARTIKEL 6 – AANVAARDING VAN HET REGLEMENT 
 
6.1. Het reglement kan opgevraagd worden via de marketingdienst van HEMA België. 
  
6.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onvoorwaardelijk en volledig het 
huidig reglement, alsook elke beslissing genomen door de organisatoren van deze wedstrijd om het 
goede verloop van dit spel te verzekeren. 
 
ARTIKEL 7 – WIJZIGING – ANNULERING – AANSPRAKELIJKHEID 
 
7.1. De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om het reglement van de 
wedstrijd te wijzigen of de wedstrijd te annuleren wegens overmacht, zonder dat dit aanleiding kan 
geven tot schadevergoeding voor de deelnemers of winnaar van de wedstrijd. 
 
7.2. Behoudens zware of moedwillige fout van hunnentwege, kunnen noch HEMA België bvba, noch 
haar personeel, noch de derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de wedstrijd 
aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welken aard ook, die zou voortvloeien uit deelname 
aan of de organisatie van deze wedstrijd. 
 
ARTIKEL 8 - FRAUDE 
 
Bij vaststelling van fraude zal de deelnemer uitgesloten worden van de toekenning van de prijs die 
hem/haar zou toekomen, zonder afbreuk te doen aan eventuele juridische vervolging. 
 
ARTIKEL 9 –TOEPASSELIJK RECHT 
 
Op deze wedstrijd en dit reglement is Belgisch recht van toepassing. 



 
ARTIKEL 10 – VARIA 
 
10.1. De gegevens die de deelnemer invult op het deelnemersformulier worden verwerkt conform de 
wettelijke bepalingen, en worden enkel gebruikt in het kader van deze wedstrijd en geen andere 
marketingdoeleinden. Geen enkele informatie betreffende de wedstrijd zal worden verstrekt buiten 
de mededeling aan de winnaar van de prijs die hij/zij heeft gewonnen. Er zal, bijgevolg, op geen enkele 
brief, telefonische oproep, fax of e-mail of elk ander elektronisch middel betreffende de wedstrijd 
worden geantwoord. 
 
10.2. Het moment waarop de prijs in gebruik genomen wordt dient binnen een termijn van 4 weken 
na bekendmaking te geschieden en zal onderling afgesproken worden met de winnaar. 
 
 


