Wedstrijdreglement
Win een duoticket voor een bioscoopbezoek in één van de Belgische Kinepolis bioscopen
Help ons de gebruiksvriendelijkheid van de Allianz website te verbeteren door deel te
nemen aan onze structuurtest, en maak kans op een Kinepolis duoticket.
1. Dit reglement bepaalt de modaliteiten van de Wedstrijd “Win een duoticket voor
een bioscoopbezoek in één van de Belgische Kinepolis bioscopen” (hierna “de
Wedstrijd” genoemd). Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door Allianz Benelux NV,
met maatschappelijke zetel te Lakensestraat 35, 1000 Brussel (hierna « de
Organisator » genoemd). De Wedstrijd heeft uitsluitend op het Belgisch grondgebied
plaats.
2. Deelnemen aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Iedere
natuurlijke persoon met woonplaats in België, een geldig mailadres en ouder dan 18
jaar, mag deelnemen aan de Wedstrijd, met uitzondering van het personeel van
Allianz Benelux NV of de organisatoren, en hun gezinsleden die onder hetzelfde dak
wonen.
3. Deelnemen aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend op internet.
4. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud
of beperking alle bepalingen uit het wedstrijdreglement en de beslissingen van de
Organisator.
5. Het wedstrijdmechanisme is als volgt:
Om deel te nemen, moeten de deelnemers:



Tussen maandag 03/09 om 16u00 en zondag 23/09 om 12u00 de
structuurtest voltooien door alle taken uit te voeren.
Hun e-mailadres doorgeven op het einde van deze structuurtest.

Ongepaste inhoud in de structuurtest; of inhoud die inbreuk maakt op de rechten
van derden wordt niet getolereerd en zal worden verwijderd.
Om in aanmerking te komen als winnaar, dien je alle taken uit te voeren in de
structuurtest en dit in de aangeduide tijdsspanne. Eveneens dien je je persoonlijk emailadres door te geven in het daarvoor bestemde veld op het einde van de
structuurtest. Er zal een lottrekking gebeuren onder toezicht van Xavier Thirifays,
Chief Compliance Officer.
6. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd
door Kinepolis, en is ook niet verbonden met de organisatie Kinepolis. Deelnemers
erkennen en aanvaarden dat Kinepolis op geen enkele manier verantwoordelijk is in
geval van schade, discussie, … etc. die bij de wedstrijd kan ontstaan.

7. De wedstrijd begint op maandag 03/09 om 16u00 en eindigt op zondag 23/09 om
12u00.
8. De 4 winnaars ontvangen: een “Kinepolis duoticket” waarmee zij een
bioscoopbezoek kunnen betalen voor 2 personen in één van de Belgische Kinepolis
bioscopen. Prijzen kunnen niet omgeruild worden, en ook niet omgezet worden in
natura of in geld.
9. Er worden 4 winnaars geselecteerd. Twee winnaars voor de Franse versie van de
structuurtest en 2 winnaars voor de Nederlandse versie van de structuurtest.
10. De winnaars krijgen een mail van de Organisator waarin zij worden uitgenodigd om
hun volledige naam en adres door te geven. Deze gegevens worden enkel gebruikt
om de bioscooptickets te kunnen verzenden naar de winnaars.
11. De winnaars worden de dag na het einde van de wedstrijd verwittigd. Indien een
winnaar niets laat weten binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de mail van de
organisatie, verliest hij zijn prijs en zal deze aan een andere deelnemer worden
toegewezen.
12. De Wedstrijd kan op elk moment onderbroken, stopgezet of verlengd worden door
de Organisator, zonder dat deze of elke andere tussenkomende persoon hiervoor
aansprakelijk gesteld kan worden.
13. Er wordt slechts één deelname/reactie per persoon aanvaard. De deelnemer kan
maximum 1 prijs winnen gedurende de hele wedstrijd.
14. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Wedstrijd behoudt de
Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.
15. De Organisator wijst alle verantwoordelijkheid af voor een onsuccesvolle poging om
deel te nemen aan de Wedstrijd (bijvoorbeeld: technische onderbrekingen,
vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van
gegevens tijdens of na de verzending). Deze lijst is niet volledig. De Organisator
draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade,
van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen
prijs of bij deelname aan deze Wedstrijd. Indien de gewonnen prijs bestaat uit
vrijkaarten voor concert, film, evenement of reizen, kan er bij afgelasting geen
aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie.
16. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten
of kosten voortvloeiend uit deze Wedstrijd of toegekende prijs.
17. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit
geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere

bepalingen. De Organisator behoudt zich het recht voor om bepalingen van de
Wedstrijd en deze voorwaarden aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
18. Conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de
Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,
informeert Allianz Benelux de deelnemers over de registratie van hun gegevens in
een bestand. Dit bestand zal door Allianz Benelux gebruikt worden in het kader van
deze Wedstrijd maar zal niet overgemaakt worden aan derden. Elke deelnemer heeft
tevens het recht om op eenvoudig en kosteloos verzoek uit de bestanden met
persoonsgegevens geschrapt te worden.
19. Geen enkel telefonisch onderhoud, noch schriftelijke correspondentie met
betrekking tot deze Wedstrijd – buiten wat noodzakelijk is om de distributie van de
prijzen te verzekeren - is toegelaten.
20. Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. Bij betwisting verbindt de
deelnemer er zich toe om eerst tot een minnelijke schikking proberen te komen. Bij
betwisting zijn alleen de rechtbanken van het Brussels arrondissement bevoegd.

