
 
Reglement Moernaut’s Kies je favoriete kerstgeschenk-wedstrijd 
 
 
Algemeen  
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “Kies je favoriete kerstgeschenk” (“de wedstrijd”). Door 
deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer uitdrukkelijk van deze wedstrijdvoorwaarden kennis te hebben 
genomen en ermee in te stemmen. Deelname aan de wedstrijd houdt geen aankoopverplichting in. 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Moernaut BVBA, Sint-Gillislaan 94, 9200 Dendermonde ("Moernaut"). 
Moernaut heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet 
van) deze wedstrijd te (laten) beëindigen en/of prijzen en/of wedstrijdvoorwaarden te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing 
van de wedstrijdvoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.moernaut.be ("de website") 
worden geplaatst. Voor zover in deze wedstrijdvoorwaarden bepaalde situaties niet zijn voorzien, zal Moernaut over deze 
gevallen beslissen. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. De 
wedstrijdperiode loopt van 4/12/2017 tot en met 24/12/2017 ("de wedstrijdperiode"). Na het verstrijken van de 
wedstrijdperiode is deelname niet meer mogelijk. De wedstrijd loopt enkel in België.  
 
Deelname  
Deelname aan deze wedstrijd is uitsluitend toegestaan voor ieder natuurlijk persoon die tijdens de wedstrijdperiode 
en prijsuitreiking woonachtig is in België.  
Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend toegestaan aan personen met een leeftijd van 16 jaar of ouder.  
Medewerkers van Moernaut en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze wedstrijd betrokken is, alsmede 
hun familieleden tot in de tweede graad, zijn uitgesloten van deelname. Deelnemen aan deze wedstrijd houdt geen 
aankoopverplichting in. 
Moernaut heeft te allen tijde het recht één of meer deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van 
deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor 
enige prijs en de deelnemer doet hierbij dan uitdrukkelijk afstand van enig recht met betrekking tot de prijzen. De 
deelname dient steeds ten persoonlijke titel te worden gedaan en kan niet voor rekening van derden. De deelname mag 
niet uitgaan van meerdere personen. Iedere deelnemer kan wekelijks éénmaal deelnemen, bepaald via een uniek 
e-mailadres.  
Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord te zullen deelnemen aan eventuele 
promotionele activiteiten in het kader van deze wedstrijd en de prijsuitreiking ervan.  
 
Bepaling winnaars 
De winnaars van de wedstrijd worden wekelijks (week 1 op maandag 11/12/2017, week 2 op maandag 18/12/2017, week 
3 op dinsdag 26/12/2017) bepaald.  Per prijs wordt bepaald wie de winnaar is, door het antwoord op de vraag “Hoeveel 
deelnemers zijn er deze week aan onze wedstrijd ?”, indien hierop geen juiste antwoorden werden gegeven, wordt per 
prijs het meest juiste antwoord op deze vraag bepalend. Er kan slechts één prijs gewonnen worden per deelnemer, 
bepaald via een uniek e-mailadres en postadres.  De winnaar van de wekelijkse wedstrijd wordt na bepaling persoonlijk 
verwittigd via het opgegeven e-mailadres waarbij er dan gevraagd wordt naar het postadres waarnaar de prijs mag 
verzonden worden.  
Na verwittiging door Moernaut van de winnaar, dient de winnaar binnen een redelijke termijn te reageren, maar in ieder 
geval binnen 4 weken, anders vervalt het recht op de prijs. De winnaar doet in dat geval uitdrukkelijk afstand van enig 
recht met betrekking tot de prijs.  De prijzen kunnen ook niet worden geruild of overgedragen aan derden. Over de uitslag 
kan niet worden gecorrespondeerd.  
 
Prijzen  
De prijzen zijn producten die door Moernaut getoond worden bij de 1e vraag van de westrijd.  Elke deelnemer dient het 
product van zijn voorkeur aan te duiden.  Bij winst zal Moernaut de prijs per post gratis opsturen naar de winnaar, naar 
het door de winnaar aangegeven postadres van zijn voorkeur.   Deze prijs is niet inwisselbaar in geld.  Het product kan 
niet ingeruild worden voor een waardebon of een ander product, tenzij het product een defect vertoont. Dit defect moet 
binnen de 7 dagen door de winnaar aan Moernaut gemeld worden. De terugbezorging van de prijs is kosteloos voor de 
winnaar. Volgende producten worden nooit aanvaard:  

● gebruikte producten 
● producten zonder oorspronkelijke verpakking  
● producten waarvan toebehoren ontbreken 



 
 

 
 

Aansprakelijkheid  
Deelnemers zullen Moernaut en alle door haar ingeschakelde derden niet aansprakelijk stellen voor enige (direct of 
indirecte) schade of letsel als gevolg van (deelname aan) deze wedstrijd of (gebruik van) de uitgekeerde prijzen. 
Moernaut draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, schade of bijkomende kosten van welke aard 
ook voortvloeiende uit de toekenning, in ontvangst nemen en accepteren van de op grond van de wedstrijd 
toegekende prijs.  
Moernaut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een 
onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om 
welke reden ook. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de 
softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. 
De verbinding met de website van Moernaut en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, 
met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en - meer in het algemeen - de risico’s 
die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde 
gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 
Moernaut kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:  

● transmissies via het internet 
● slecht functioneren van het internet en/of gebruikte software 
● de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken 
● om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook 

Aan de informatie op de website kan de deelnemer geen rechten ontlenen.  
 
Persoonsgegevens  
De persoonsgegevens die Moernaut verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de 
wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in 
een lezersbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan 
aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering 
en/of doorhaling van te vragen. 
 
Opmerkingen of klachten  
Tijdens de wedstrijdperiode kunnen deelnemers opmerkingen en/of klachten over deze wedstrijd en 
wedstrijdvoorwaarden kenbaar maken door een brief te sturen aan Moernaut BVBA, t.a.v. Rikkert De Bruycker, 
Sint-Gillislaan 94, 9200 Dendermonde, met vermelding van naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Moernaut 
BVBA zal na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact opnemen met de deelnemer.  
 
Nietigheid  
Is of worden deze wedstrijdvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven de deelnemer en Moernaut 
aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig 
zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk 
overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.  
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter  
Deze actievoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht. Alle geschillen die in verband met deze 
actievoorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.  
 
 
Opgemaakt te Dendermonde, 1/12/2017 


