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Wedstrijdreglement
“Valentijn Give Away” 

Dit reglement (hierna: het “Reglement”) bepaalt de modaliteiten 
van de wedstrijd "Valentijn Give Away 3+1 "  (hierna: de “Actie”), georganiseerd door Vzw 
Domein Westhoek (hierna genoemd: "DW" of "de Organisator”), ingeschreven in de 
Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0449.976.96, met maatschap-
pelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende in de Zuidstraat 111 te 1000 Brussel.

Algemeen  
1. Deze Actie, die draait rond 4 gratis overnachtingen in halfpension, loopt van 14/02/2023 tot en met 

01/03/2023 (de “Actieperiode”). Het betreft een tijdelijke actie waarbij 1 winaar een pakket van 4 over-

nachtingen te winnen is. 

2. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Actie te wijzigen en/of de Actie voortijdig 

te beëindigen en/of op te geven om redenen van overmacht, zonder dat de deelnemer enige aanspraak 

tegens Organisator kan doen gelden.  

3. Door deelname aan de Actie bevestigt de deelnemer dat alle door hem verstrekte inlichtingen cor-

rect zijn en verklaart hij het Reglement te hebben gelezen en akkoord te gaan met de inhoud van dit Re-

glement. 

Deelname  

4. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en samenwonende partners of familie van de Organi-

sator, alsmede (b) voor eenieder die op enige wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van 

deze Actie.   

5. Deelname aan de Actie verloopt als volgt:  Reageren op onze post met hun motivatie en te deze te 

liken. Het is echter niet verplicht om deze post te delen, vrienden te taggen, of dit op hun persoonlijk 

profiel te delen, alsnog ook niet om verplicht de pagina te volgen.

6. Men kan éénmaal deelnemen aan de actie.

7. Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschil-

lende pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers.  



Hotel Domein Westhoek
Oostduinkerke

***

Wedstrijdreglement
“Valentijn Give Away” 

Winnaar
8. De winnaar zal na afloop van de Actieperiode en in de week van 01-05 Maart 2023 bepaald worden 

op basis van het voldoen aan de actievoorwaarden.   

9. De Organisator zal persoonlijk contact opnemen met de winnaar. De winnaar kan tot uiterlijk 1 jaar na 

de uitkering van hun prijs opvragen, bij gebreke waarvan iedere aanspraak in dat verband vervalt en on-

geldig wordt. 

Prijs
10. De prijs zijn niet inwisselbaar voor geld of andere acties. 

11. De prijs kan ook ingeleverd worden in het hoogseizoen, maar moet ingeruild worden in functie van de 

beschikbaarheid in ‘DW’. De Organisator behoudt zich het recht voor een alternatieve prijs van minimaal 

gelijke waarde uit te keren indien de hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) be-

schikbaar is kan worden toegekend. 

12. Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de Organisator. Bij 

weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan de Organisator.   

13. De Organisator is niet aansprakelijk voor enig verlies aan de gewonnen prijs in welke vorm dan ook.

14. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Uitsluitingen  
15. De O15. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren en/of van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling te diskwalificeren in geval van overtreding van één van de be-

palingen van dit Reglement, zonder dat de deelnemer recht heeft op enige vergoeding door de Organi-

sator.   

16. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als misbruik worden beschouwd en 

de automatische uitsluiting van de betrokken deelnemers met zich meebrengen.  

17. De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste per-

soonsgegevens uit te sluiten.   
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Intellectuele eigendomsrechten  

19. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voor-

afgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.  

20. De deelnemers aanvaarden door middel van deelname aan deze Actie dat hun voornaam en achter-

naam op de hiervoor genoemde sociale media kanalen worden gepubliceerd, zonder dat de Organisator 

ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Indien en voor zover vereist doet de deelnemer afstand van 

de rechten die hij op basis van intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, portre-

trechten of naburige rechten) of enige andere wettelijke bepaling ter zake zou hebben.   

21. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het exclusieve eigendom zijn en blijven van de Organisa-

tor.  

Behandeling en verwerking van persoonsgegevens 

22. De Organisator zal de persoonsgegevens van de winnaar uitsluitend verwerken met het oog op de 

promotie en de verkoop van zijn producten. 

Klachten en vragen
 23. Klach 23. Klachten of vragen omtrent dit Reglement en de Actie kunnen per mail gestuurd worden naar de 

Organisator via info@domein-westhoek.be en dit ten laatste tot en met 01/03/2023. De Organisator zal 

contact opnemen omtrent de beantwoording van de vraag dan wel (verdere) afhandeling van de vraag 

of klacht. De Organisator zal er alles aan doen om de vraag of de klacht naar tevredenheid te beant-

woorden of af te handelen.


