* Dit reglement bevat de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op deze wedstrijd. Door deel
te nemen aan de wedstrijd erkent u meerderjarig te zijn, en deze voorwaarden te kennen en integraal
te aanvaarden.
* De wedstrijd wordt georganiseerd door Goetze Heylen Drinks, Vierselbaan 12 c te 2240 Lier.
* Minderjarigen worden van deelname aan de wedstrijd uitgesloten.
* Eenzelfde persoon kan slechts één maal aan de wedstrijd deelnemen.
* Per gezinssituatie wordt slechts 1 prijs toegekend.
* Indien uit de gegevens die de organisator ontvangt kan worden afgeleid dat de kandidaat deelnemer
op basis van dit reglement niet in aanmerking komt voor deelneming, dan wordt deze persoon
automatisch en zonder verwittiging uit de deelnemerslijst geschrapt.
* Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.
* Alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren komen in aanmerking.
* Goetze Heylen Drinks biedt geen garantie met betrekking tot de prijzen, en kan niet aansprakelijk
gesteld worden voor ongevallen of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een
gewonnen prijs.
* Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is niet overdraagbaar.
* Een prijs dient te worden aanvaard door de deelnemer en kan niet ingeruild worden voor een som
geld.
* De prijs wordt toegekend aan de persoon die het correcte antwoord heeft gegeven. In geval van
gelijke antwoorden tussen meerdere deelnemers wordt de prijs toegekend aan de winnaar die het
eerst de antwoorden heeft opgegeven.
* De namen van de winnaars en de winnende antwoorden worden zonder verder bericht en zonder
vergoeding gepubliceerd op de website van Goetze Heylen Drinks (www.goetze.be).
* De prijs kan enkel en alleen opgehaald worden in Drankenarsenaal Zandhoven, Vierselbaan 12 c te
2240 Zandhoven. De prijs zal niet opgestuurd worden.
* Uitslagen en beslissingen van Goetze Heylen Drinks kunnen niet door de deelnemers worden betwist,
en de deelnemers zien uitdrukkelijk af van elke briefwisseling omtrent de wedstrijd.
* Goetze Heylen Drinks kan te allen tijde een persoon van deelname aan de lopende wedstrijd en
toekomstige wedstrijden uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of
in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
* De persoonsgegevens die u opgeeft bij de deelname aan de wedstrijd worden niet opgenomen in een
geautomatiseerd bestand en worden enkel aangewend om de winnaar van de wedstrijd te
identificeren.
* De deelnemer kent Goetze Heylen Drinks het recht toe dit reglement op elk ogenblik aan te passen
voor zover dit nuttig of noodzakelijk zou zijn voor de wedstrijd.
* De winnaar wordt per mail verwittigd door Goetze Heylen Drinks

