
Wedstrijdreglement ‘Win een ballonvaart met Hoorcentrum Aerts te ‘s Gravenwezel. 

1. Organisatie van de wedstrijd 

Dit wedstrijdreglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd ‘Win een ballonvaart’ ter waarde van 200,00 
euro. Hieraan kan worden deelgenomen door alle passanten en bezoekers van Hoorcentrum Aerts ‘s 
Gravenwezel gelegen te Wijnegemsteenweg 8, 2970 ‘s Gravenwezel. Met ‘Hoorcentrum Aerts filiaal ‘s 
Gravenwezel wordt in dit reglement bedoeld de naamloze vennootschap Hoorcentrum Aerts BVBA met adres 
Beukenlaan 6, 2200 Herentals en met ondernemingsnummer 0480.220.175.  

2. Deelnemingsvoorwaarden 

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen met uitzondering van de 
personeelsleden, medewerkers en adviseurs van Hoorcentrum Aerts en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die 
op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën alsook van elke persoon die de wedstrijd 
mee heeft georganiseerd. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient 
deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, 
op eerste verzoek van Hoorcentrum Aerts, voor te leggen.  
Hoorcentrum Aerts houdt zich het recht voor om deelnemers te verwijderen uit de wedstrijd en/of hen de 
prijs te weigeren wanneer deze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen of ingeval bewijzen of ernstige 
vermoedens van fraude, misbruik en/of bedrog voorhanden zijn. Mocht blijken dat een aangewezen winnaar 
niet geldig deelnam, zal de eerstvolgende deelnemer die aan de voorwaarden voldoet diens plaats innemen.  
Deelname dient steeds ten persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere 
personen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Hoorcentrum Aerts enkel rekening 
met de eerst ontvangen deelname.  
In geval van fraude, misbruik of bedrog behoudt Hoorcentrum Aerts zich het uitdrukkelijk recht voor om de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Hoorcentrum 
Aerts uit te sluiten. 

3. Wedstrijdverloop 

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk tussen 19 juni 2019 om 10.00 uur en 10 juli 2019 om 17.00 uur. De te 
winnen prijs bestaat uit een bon voor een ballonluchtvaart van Bongo met aankoopwaarde van 200,00 euro. 
De bon kan opgestuurd worden met de post of worden afgehaald bij Hoorcentrum Aerts in ‘s Gravenwezel, 
dit tot en met vrijdag 19 juli om 17u. De te winnen prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals hij 
wordt toegekend. De te winnen prijs kan niet ingeruild worden voor een geldsom of andere voordelen in 
natura. 

4. Deelnemen kan enkel op de volgende manier:  

Voor de wedstrijd moet elke deelnemer langskomen bij Hoorcentrum Aerts vestiging te ‘s Gravenwezel 
gelegen  Wijnegemsteenweg 8: ter plaatse bekijkt elke deelnemer de bokaal met oordopjes en maakt een 
inschatting van het aantal oordopjes dewelke zich bevinden in de bokaal bevestigd tegen het raam. 
Vervolgens moet nog een schiftingsvraag ingevuld worden waarbij wordt gevraagd naar een inschatting van 
het concreet aantal deelnemers aan de wedstrijd.  
Voor het geven van de antwoorden vragen we aan elke deelnemer om te surfen naar 
www.hoorcentrumaerts.be/hoorcentrum/’s Gravenwezel en op het wedstrijdscherm de antwoorden in te 
vullen aangaande de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag met nauwkeurige opgave van de nodige 
persoonlijke gegevens voor wat betreft naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. 
De winnaars zullen onder de deelnemers worden geselecteerd door: 
a) een objectief nazicht van de antwoorden m.b.t. het ingeschatte aantal oordopjes in de bokaal  
b) bij een gelijk ingeschat aantal oordopjes zal het antwoord op de schiftingsvraag vervolgens bepalen wie 
de winnaar is, nl. de deelnemer die het dichtst het concreet aantal deelnemers aan de wedstrijd heeft 
ingeschat. Bij gelijke antwoorden op de schiftingsvraag, zal de winnaar die als eerste in tijd heeft 
deelgenomen aan de wedstrijd de winnaar zijn.  
Elke deelnemer die wint zal op de hoogte gebracht worden via een privé e-mail-bericht. 



 
Het exact aantal oorddopjes in de bokaal werd voor aanvang van de wedstrijd in aanwezigheid van 2 getuigen 
nauwkeurig geteld, vervolgens genoteerd op een gedateerde kaart en in een verzegelde enveloppe gestoken 
welke nauwkeurig wordt bewaard op de hoofdzetel van Hoorcentrum Aerts. Deze enveloppe zal in 
aanwezigheid van dezelfde 2 getuigen worden opengemaakt de dag na de afsluiting van de wedstrijd en de 
winnaar zal worden bekend gemaakt binnen de 14 kalenderdagen daaropvolgend.  

5. Persoonsgegevens 

Alle persoonsgegevens die worden verkregen in het kader van de deelname aan de wedstrijd worden strikt 
vertrouwelijk behandeld en zullen alleen gebruikt worden met respect voor de bepalingen van de wet van 
30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en tot uitvoering van de GDPR.  
Het feit dat deelnemers hun persoonsgegevens spontaan bezorgen, impliceert hun akkoord dat deze 
persoonsgegevens kunnen gebruikt worden ter identificatie zodat de naam en voornaam van de winnaar kan 
gepubliceerd worden op de website van de organisator en in andere gelinkte (sociale) media. 
Elke deelnemer kan zijn persoonsgegevens laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten verwijderen 
inclusief de mogelijkheid van verzet tegen het eventuele gebruik van diens persoonsgegevens voor direct 
marketing en kan door daartoe kosteloos een eenvoudig schriftelijk verzoek aan Marketing Hoorcentrum 
Aerts, Bovenrij 46, 2200 Herentals richten. 

6. Aansprakelijkheid 

Indien de prijs (de bon) verstuurd en/of afgeleverd wordt, kan Hoorcentrum Aerts niet verantwoordelijk 
gehouden worden voor beschadiging of verlies van de prijs (de bon) door de post- of andere 
leveringsdiensten en ook niet ingeval van enige vertraging in ontvangst of van zelfs de onmogelijkheid van 
bezorging per post indien het door de deelnemer opgegeven adres foutief blijkt. 
 
Hoorcentrum Aerts is in het kader van de wedstrijd niet verantwoordelijk voor technische of eventuele 
andere problemen dewelke buiten haar wil om gebeuren en/of worden veroorzaakt door elementen die niet 
kunnen worden gecontroleerd door Hoorcentrum Aerts.  
 
Deelname aan de wedstrijd impliceert zodoende 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. Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om 
te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed functioneren. De verbinding met de 
website/Facebookpagina van Hoorcentrum Aerts en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige 
verantwoordelijkheid van elke deelnemer. 
 
Hoorecentrum Aerts kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die al 
dan niet rechtstreeks in verbonden zouden staan met de gewonnen prijs.  

7. Het reglement 

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit wedstrijdreglement en elke beslissing die 
Hoorcentrum Aerts in verband met de wedstrijd neemt.  
 
Hoorcentrum Aerts kan dit wedstrijdreglement aanpassen: de wedstrijd kan op elk moment worden 
uitgebreid en/of verlengd worden door Hoorcentrum Aerts en alle bijkomende mededelingen in verband 
met de wedstrijd hieromtrent zullen gelden als punt van reglement.  
 
Voor vragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons via onze website hoorcentrumaerts.be. 


