
WEDSTRIJDREGLEMENT: WIN EEN GEZELSCHAPSSPEL OP MAAT  

Opvoedingswinkel Noord-Limburg wil inwoners van de aangesloten gemeenten aansporen om 

deel te nemen aan de wedstrijd ‘win een gezelschapsspel op maat’. De prijs is een 

gezelschapsspel op maat van het kind. 

De wedstrijd wordt gepubliceerd via facebook, maar is hier volledig onafhankelijk van.   

Gegevens van deelnemers worden niet opgeslagen.  

Deelnemers moeten minimum 18 jaar zijn. De prijs zal enkel uitgereikt worden aan natuurlijke 

personen. Er kan slechts éénmaal per persoonlijk profiel worden deelgenomen. Indien meerdere 

deelnames worden vastgesteld, wordt enkel de eerste reactie als deelname beschouwd.  

Werknemers van Opvoedingswinkel Noord-Limburg en hun bestuursleden zijn uitgesloten van 

deelname.  

De wedstrijd start onmiddellijk na publicatie en wordt afgesloten op dinsdag 19 maart om 

23u59.  

Een deelname is geldig indien een natuurlijk persoon het bericht leuk vindt en een reactie plaatst 

met een leuke uitspraak van hun kind. Deze reactie kan na afloop van de wedstrijd gepubliceerd 

worden als promotie. De ingevoerde tekst mag geen scheldtirade zijn, geen melding of klacht 

inhouden en geen pornografisch/onzedelijk/discriminerend of extremistisch materiaal bevatten. 

Opvoedingswinkel Noord-Limburg behoudt zich het recht om reacties die niet aan de 

voorwaarden voldoen, zonder bericht te verwijderen.  

Drie medewerkers van de Opvoedingswinkel zullen elke reactie onafhankelijk van elkaar 

scoren. De reactie met de hoogste gemiddelde score wint. De winnaar wordt op de hoogte 

gesteld door middel van een ‘reply’ op zijn/haar originele reactie.  

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op 

elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van 

wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op 

compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan 

het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op 

www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be Alle betwistingen inzake de toepassing van dit 

reglement worden autonoom beslecht door de coördinator van Opvoedingswinkel Noord-

Limburg. Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar 

info@opvoedingswinkelnoordlimburg.be  

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij 

info@opvoedingswinkelnoordlimburg.be of op het nummer 011/39.32.72  

 

  


