Wedstrijdreglement
Hoe verloopt deze actie?
Artikel 1: Organisatie
Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd “GFG® beloont uw gemoedsrust! Word
reisfan van onze Facebookpagina (zoekopdracht: ‘Garantiefonds Reizen’) en post er uw meest
gelukzalige, zorgeloze vakantiefoto. GFG® schenkt elke maand een reischeque (t.w.v. € 150) aan
de maker van de origineelste foto!”, georganiseerd door het Garantiefonds Reizen®, met
maatschappelijke zetel Metrologielaan 8, 1130 Brussel, hierna de Organisator genoemd.
De Organisator behoudt zich het recht om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te
korten of in te trekken indien, naar mening van de Organisator, de omstandigheden dit vereisen
dan wel indien enige derde aanspraken in die zin zou laten gelden. De Organisator kan daarvoor
niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen
worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de Organisator.
Artikel 2: Wedstrijdverloop
De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon vanaf 18 jaar oud die op het Belgisch
grondgebied gedomicilieerd is. Deze persoon dient een reis voltooid te hebben, geboekt bij én
georganiseerd door een lid van de Organisator (= een reisorganisator, reisbemiddelaar of
reisbureau aangesloten bij het Garantiefonds Reizen®). Alle leden van de Organisator zijn terug te
vinden op onze website www.gfg.be onder de rubriek ‘leden’.
Elke deelnemer kan slechts één (1) maal per voltooide reis deelnemen aan de wedstrijd. Deelname
onder fictieve namen, in naam of voor rekening van derden worden niet aanvaard. Deelname door
vast personeel van de Organisator, verbonden of door de Organisator verzekerde ondernemingen,
evenals door rechtstreekse familieleden of partners is uitgesloten. In geval van misbruiken,
misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken
deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere acties van de Organisator uit te
sluiten.
Artikel 3: Deelname
Deelnemen kan via de Facebookpagina van de Organisator (zoekopdracht: ‘Garantiefonds Reizen’).
En dit vanaf 1 juli 2013 tot en met 31 december 2018 om 23.59 uur (= de volledige
wedstrijdperiode). Na de opgegeven einddatum zal geen enkele deelname nog worden meegeteld.
De Organisator kan steeds beslissen om de wedstrijd te verlengen.
Artikel 4: Winnaars
Gedurende de opgegeven wedstrijdperiode worden de ingezonden foto’s beoordeeld door een jury
van de Organisator. De winnaars zijn de deelnemers met de origineelste (meest ontspannen,
zorgeloze, …) vakantiefoto. Op basis van de originaliteit van de ingezonden foto’s zal na het einde
van elke maand één (1) winnaar gekozen worden. Indien er in een bepaalde maand niet ten minste
tien (10) deelnemers elk een verschillende foto gepost hebben, behoudt de jury zich het recht voor
geen winnaar aan te duiden. Sowieso behoudt de jury zich altijd het recht voor te besluiten dat er
in een bepaalde maand geen origineelste foto kon worden gekozen.
Deze ontvangt een vakantiecheque ter waarde van € 150, die enkel in te wisselen is bij een
reisorganisator, reisbemiddelaar of reisbureau aangesloten bij de Organisator. Indien via een
reisbemiddelaar een reis bij een reisorganisator wordt geboekt, dienen deze beide bij de
Organisator aangesloten te zijn. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in

natura, noch overdraagbaar aan derden. De winnaar mag enkel de originele reischeque inruilen,
kopieën worden niet aanvaard.
De winnaars worden via een privébericht op Facebook op de hoogte gebracht door een medewerker
van de Organisator De winnaars geven toestemming aan de Organisator om hun naam en
voornaam te laten verschijnen op de website en/of op de Facebookpagina van de Organisator. De
deelnemers kunnen dit weigeren door een mail te sturen naar info@gfg.be
Artikel 5: Privacy
De persoonlijke gegevens die gedurende de wedstrijd worden verzameld zullen door de Organisator
verwerkt worden conform de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van
persoonlijke gegevens. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de
uitvoering van deze wedstrijd. Deze gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. U vindt
de volledige privacyverklaring van de Organisator terug op de website www.gfg.be, onderaan elke
pagina onder 'Juridische & Privacy Informatie'.
Artikel 6: Algemeenheden
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer het reglement volledig en
onvoorwaardelijk, evenals elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de Organisator. In geval van
betwisting gelden de beslissingen van de Organisator.
Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

