WEDSTRIJD HET WONDERRAAM
REGLEMENT
ARTIKEL 1 – BEPALINGEN
De MIVB, gevestigd in de Koningsstraat 76 te 1000 Brussel, organiseert in samenwerking met
hub.brussels, de Union des Commerçants d'Uccle-Centre en de gemeente Ukkel (hierna « de
Organisator » genoemd) een gratis publiekswedstrijd (hierna de « Wedstrijd ») van 18 december
2020 tot 16 januari 2021. Het reglement is gepubliceerd op de website van de gemeente Ukkel,
www.ucccle.be .
De voorwaarden voor deelname aan het spel en de aanduiding van de winnaars worden in dit
reglement beschreven.
ARTIKEL 2 - DOEL VAN DE WEDSTRIJD
De Organisator biedt het publiek de kans om drie vouchers ter waarde van 600, 500 en 400 euro te
winnen, te besteden in winkels die lid zijn van de Union des Commerçants d'Ukkel (UCUC).
Verschillende winkeliers, leden van de handelsvereniging (UCUC), stellen in de etalage (het
« Wonderraam ») van 708 chaussée d'Alsemberg in Ukkel (Mary Boutique ) producten tentoon die in
hun winkels worden verkocht.
De deelnemers aan de Wedstrijd moeten de totaalprijs raden van de tentoongestelde producten,
een wedstrijdformulier invullen en in de urne deponeren, in Mary Boutique, Alsembergsesteenweg
708. Ze kunnen de prijzen van de individuele producten vinden door naar de betrokken handelszaken
te gaan en de prijzen op te zoeken.
De drie deelnemers die het dichtst bij de totaalprijs zitten winnen respectievelijk 600 euro, 500 euro
en 400 euro aan waardenbonnen, op te kopen bij de deelnemende handelaars.
ARTIKEL 3 – LOOPTIJD VAN DE WEDSTRIJD
De Wedstrijd loopt van vrijdag 18 december 2020 tot zaterdag 16 januari 2020, 18.00 uur,
sluitingstijd van Mary Boutique, Alsembergsesteenweg 708, 1180.
ARTIKEL 4 - VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
Elke natuurlijke persoon die meerderjarig is en in België woont kan aan de Wedstrijd deelnemen.
Deelnameformulieren worden aan de deelnemers verstrekt na een aankoop bij een van de
handelaren die lid zijn van het UCUC.
Wie aan de Wedstrijd deelneemt, verklaart door deze deelname de voorwaarden van deze Wedstrijd
zonder voorbehoud te aanvaarden.
ARTIKEL 5 - MODALITEITEN VOOR DEELNAME
Deelnemers aan de Wedstrijd moeten :

- een aankoop doen in een van de deelnemende handelszaken die lid zijn van de UCUC om zo
een inschrijvingsformulier te ontvangen.
- het deelnameformulier invullen en deponeren in het in de wedstrijdbus in Mary Boutique,
Alsembergsesteensweg 708 in Ukkel, van maandag tot zaterdag, tussen 9.30 en 18 uur.
Onvolledige formulieren worden niet aanvaard.
- de totaalprijs raden van de producten die in het Wonderraam tentoongesteld worden. Om
Het inschrijvingsformulier moet uiterlijk op zaterdag 16 januari 2021 om 18.00 uur worden
ingediend.
Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen.
Elke deelname moet eerlijk zijn: het is ten strengste verboden, op welke manier dan ook, om de
voorgestelde Wedstrijdelementen te wijzigen of proberen te wijzigen, in het bijzonder om de
resultaten te wijzigen.
De Organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande
kennisgeving de deelname te annuleren van elke deelnemer die zich niet aan het reglement heeft
gehouden.
Het is ten strengste verboden voor een natuurlijke persoon om te spelen ten voordele van een
andere persoon dan hij/zij zelf.
ARTIKEL 6 – BEPALING VAN DE WINNAARS
Winnaar 1 die de exacte waarde van de showcase vindt of er het dichtst bij zit, wint een waardebon
ter waarde van €600. In geval van een ex aequo tussen verschillende deelnemers, zal de winnaar
door lottrekking bepaald worden.
Winnaars 2 en 3 zijn de deelnemers die daarna het dichtst bij het exacte bedrag zitten. Zij winnen
een waardebon van respectievelijk 500 en 400 euro. In geval van een ex aequo tussen verschillende
deelnemers, zal de winnaar door lottrekking bepaald worden.
De winnaars zullen hun identiteit moeten bewijzen om de prijzen in ontvangst te kunnen nemen.
ARTIKEL 7 - BEKENDMAKING VAN DE RESULTATEN EN INTREKKING VAN DE PRIJZEN
De namen van de winnaars worden op de Facebook-pagina van de ‘Union des Commerçants d’Uccle’
geplaatst en de winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht.
Als, vijftien dagen na het eerste contact, de winnaars niet hebben geantwoord op de gevraagde
informatie in het bericht om hun prijs te komen afhalen onder de voorwaarden die in het bericht zijn
vermeld, zullen ze hun prijs definitief verliezen, zonder dat dit verlies het voorwerp kan uitmaken van
enige vorm van schadeloosstelling.
De waardenbonnen, in schijven van 10€, moeten worden opgehaald bij de Union des Commerçants
van Ukkel-centrum. Alle voorwaarden hiervoor zullen per e-mail worden meegedeeld.
ARTIKEL 8 - PARTIJEN

De prijs is strikt nominatief en is als zodanig niet overdraagbaar of inwisselbaar, noch voor geld noch
voor een enige andere prijs.
De prijs mag op geen enkele wijze worden betwist. De winnaars kunnen geen aanspraak maken op
het verkrijgen van het contante equivalent van de gewonnen prijs of verzoeken om de prijs te ruilen
voor andere goederen of diensten.
Indien de winnaars om welke reden dan ook niet willen of kunnen profiteren van het geheel of een
deel van de gewonnen prijs, onder de voorwaarden zoals beschreven in dit reglement, verliezen zij
het volledige voordeel van deze prijs en hebben zij geen recht op enige compensatie of
tegenprestatie.
ARTIKEL 9 - OVERMACHT
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Wedstrijd wordt ingekort, gewijzigd,
uitgesteld of geannuleerd om een reden die buiten hun macht ligt en/of in geval van overmacht,
zonder dat enige vergoeding aan de deelnemers verschuldigd is. De Organisator is niet aansprakelijk
voor dergelijke wijzigingen.
ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID
Indien om welke reden dan ook de Wedstrijd moet worden gewijzigd, uitgesteld, onderbroken of
geannuleerd, kan de Organisator hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
ARTIKEL 11 - AANVAARDING VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT
Wie deelneemt aan deze Wedstrijd verbindt zich er door zijn/haar deelname toe om de regels van dit
wedstrijdreglement volledig en zonder voorbehoud te accepteren.
ARTIKEL 12 - PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke gegevens die in functie van de Wedstrijd worden verzameld, worden door de
Organisator alleen gebruikt om contact op te nemen met de winnaars en om de toekenning van de
prijs mogelijk te maken.
De contactgegevens van de winnaars worden elektronisch verzameld en verwerkt. Overeenkomstig
het Algemeen Reglement inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft elke
deelnemer het recht om de hem betreffende persoonsgegevens in te zien, te verbeteren of zelfs te
verwijderen door te schrijven naar de MIVB, Koningsstraat 76 te 1000 Brussel.

