Actievoorwaarden Sportlife Lookalike wedstrijd 2018
1. Organisatie
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door :
Continental Sweets Belgium (hierna "Sportlife" genoemd)
Industriestraat 38
2500 Lier
België
2. Looptijd wedstrijd
De wedstrijd zal plaatsvinden van maandag 26 november 2018 tem zondag 16 december 2018.
Na deze periode worden er 10 winnaars geselecteerd.

3. Toegankelijkheid
De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België gedomicilieerd is
ongeacht zijn of haar leeftijd, met uitzondering van het personeel van Sportlife en de leden van
hun familie en van het personeel van de vennootschappen die op enige wijze bij de ontwikkeling
en/of de uitwerking van deze wedstrijd betrokken zijn en de leden van hun familie.
Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij de toestemming hebben gekregen van
zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

4. Aanvaarding reglement
De deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement,
zonder enig voorbehoud of beperking. Bij overtreding van één van de in dit reglement vermelde
bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de
onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude.

5. Deelname & prijzen
Door deel te nemen aan deze wedstrijd maakt de deelnemer kans op één van de 10 Spotify
Premium abonnementen voor 12 maanden (t.w.v. 120 euro).
Iedere deelnemer mag maximum éénmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames wordt enkel de
eerste deelname mee in rekening genomen.

Er is maar één winnaar per huishouden/postadres mogelijk.
Woensdag 18 december 2018 zullen de 10 winnaars per e-mail persoonlijk bekend worden
gemaakt. De winnaars worden bepaald door middel van een wedstrijdvraag en een
schiftingsvraag:
Wedstrijdvraag: Kies de juiste naam bij elk van deze vijf lookalikes.
Schiftingsvraag: Hoeveel geldige deelnames voor deze wedstrijd van 26/11/2018 tem
16/12/2018 hebben we ontvangen?
Deelname is mogelijk tot en met zondag 16 december 2018.
De prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld en zijn
onderworpen aan de algemene voorwaarden van de leverancier. Bij het foutief of laattijdig (niet
binnen de zeven dagen) doorsturen van de benodigde informatie behoudt Sportlife zich het
recht om de winnaar de prijs niet toe te sturen. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen. Sportlife
behoudt zich het recht voor om de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs.
Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen
de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.
De deelnemer erkent dat deelname aan deze wedstrijd voor eigen risico is.
Sportlife en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk
kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis
buiten de wil om van Sportlife en/of in geval van uitputting van de voorraad van voormelde
prijzen, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen
te worden gewijzigd, dan wel de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet
dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd.
Sportlife en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet verantwoordelijk
gesteld worden voor enige schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt
door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning van de prijs. Aldus sluit
Sportlife onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de
(tele)communicatie, voor drukfouten, voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige
aanvullende uitgave die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname
aan de actie en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

