
De Speelbode | Hof te Perremans 10, 8700 Tielt | info@despeelbode.be | 0485 08 53 92  pagina  1 van 3 
BTW: BE 0822138643, RPR Gent, afdeling Brugge 

 

Reglement van de wedstrijd 
"Raad het gewicht van het spelpakket – Tools4Schools 2023" 

 

Artikel 1: Algemene informatie  

1.1. De Speelbode, gevestigd in Hof te Perremans 10 – 8700 Tielt, ingeschreven onder het 
ondernemingsnummer BE 0822.138.643 (hierna "De Speelbode" te noemen), organiseert in België een 
wedstrijd getiteld "Raad het gewicht van het spelpakket – Tools4Schools 2023" (hierna "de wedstrijd" te 
noemen). Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. In dit reglement worden 
de modaliteiten, het verloop en de deelnamevoorwaarden van de wedstrijd beschreven. 

1.2. De wedstrijd zal plaatsvinden van woensdag 5 april 2023 om 08.30 u tot woensdag 5 april 2023 om 
17.00 u.  

1.3. Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk en volledig dit 
reglement en alle toekomstige beslissingen van De Speelbode in verband met het goede verloop van 
deze wedstrijd, onder meer in geval van overmacht. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit 
reglement gelezen, begrepen en zonder beperking aanvaard te hebben.  

Artikel 2: Deelnamevoorwaarden  

Deelname aan de wedstrijd is vrij van elke verplichting tot aankoop en staat open voor iedereen die de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en in België woont (hierna “de deelnemer” te noemen). 

De organisatoren van deze wedstrijd en alle personen die eraan hebben meegewerkt, hun familieleden 
van de eerste graad en personen die onder hetzelfde dak wonen, mogen niet aan deze wedstrijd 
deelnemen.  

Deelname aan de wedstrijd vereist:  
- het beantwoorden van alle vragen op het wedstrijdformulier dat beschikbaar gesteld wordt op 

Tools4Schools 2023 in Kortrijk Xpo 
- het deponeren van het ingevulde wedstrijdformulier in de urne op de stand van De Speelbode op 

Tools4Schools 2023 in Kortrijk Xpo 

Per persoon wordt één unieke deelname aanvaard. Als eenzelfde persoon meerdere 
antwoordformulieren in de urne deponeert, zal via trekking door een onschuldige hand één 
deelnameformulier weerhouden worden en worden de andere deelnameformulieren als ongeldig 
beschouwd. 
 
Het antwoord op de wedstrijdvraag ‘Hoeveel weegt het spelpakket dat op Tools4School 2023 gewonnen 
kan worden?’ en de schiftingsvraag ‘Hoeveel mensen zullen tijdens Tools4Schools 2023 aan deze wedstrijd 
deelnemen?’ bepaalt de winnaar.  
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De deelnemer met het meest correcte antwoord op de beide wedstrijdvragen wordt door De Speelbode 
als winnaar aangeduid. Bij identieke antwoorden wordt de prijs onder de verschillende winnaars 
verdeeld of wordt een alternatieve prijs uitgereikt.  

De winnaar wordt op dinsdag 11 april 2023 bekend gemaakt. Dit gebeurt via een persoonlijk bericht via 
e-mail naar de winnaar.  

In geval van bedrog, misbruik, misleiding of fraude, of indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer 
zich aan een van bovengenoemde gedragingen schuldig heeft gemaakt, kan de betrokken deelnemer 
van de actie worden uitgesloten. De Speelbode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze 
uitsluiting. Dit geldt ook in geval van inbreuk op dit reglement of een toepasselĳke wettelĳke bepaling.  

Artikel 3: De wedstrijd 

Deze actie is alleen geldig in België en zal plaatsvinden van woensdag 5 april 2023 om 08.30 u tot 
woensdag 5 april 2023 om 17.00 u.  

Deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer geenszins tot aankoop van een product 
of dienst van De Speelbode.  

Om aan de actie deel te nemen moet de deelnemer:  
- het beantwoorden van alle vragen op het wedstrijdformulier dat beschikbaar gesteld wordt op 

Tools4Schools 2023 in Kortrijk Xpo 
- het deponeren van het ingevulde wedstrijdformulier in de urne op de stand van De Speelbode op 

Tools4Schools 2023 in Kortrijk Xpo 

De te winnen prijs is spelpakket met daarin een beschrijfbare insteekhoes met stift, ABC dring!, De 
Piratenschat, Motamo, Alfabetdobbelsteen, Akros verhalendobbelstenen, 4 answer buzzers, Bennies 
Bijbaan boek, 1 magnetische wand met 100 magnetische fiches, Kroko Loko en Topologix ter waarde 
van €156. De winnaar ontvangt dit spelpakket via pakketbezorging of haalt het af bij De Speelbode, 
afhankelijk van de afspraken gemaakt tussen de winnaar en De Speelbode. 

Deze prijs is niet overdraagbaar aan derden, kan niet worden omgeruild of in contanten worden 
omgezet.  

 
Artikel 4: Aansprakelijkheid  

De Speelbode kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen in verband met de 
deelname aan de wedstrijd. De Speelbode behoudt zich het recht voor om de wedstrijd geheel of 
gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen in geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen, zonder 
dat de deelnemers of enige andere persoon een schadevergoeding kan eisen. De Speelbode kan 
evenmin aansprakelijk worden gesteld bij storingen of defecten van de communicatiemiddelen tijdens 
de wedstrijd.  

Artikel 5: Bescherming van persoonsgegevens  

Verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers in het 
kader van deze actie is De Speelbode. De Speelbode zal de persoonsgegevens van de deelnemers 
verwerken om de organisatie en het goede verloop van de actie te waarborgen. Door zijn goedkeuring te 
verlenen gaat de deelnemer hiermee akkoord: De Speelbode behoudt zich het recht voor om de 
persoonlijke gegevens van de deelnemers te gebruiken om de resultaten mee te delen en de prijs uit te 
reiken aan de winnaar tenzij de deelnemers hiertegen bezwaar maken.  
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De deelnemers hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens en kunnen ze op de hieronder 
beschreven wijze laten corrigeren of zich verzetten tegen het gebruik ervan om de resultaten mee te 
delen en de prijs uit te reiken aan de winnaar. 

Indien de deelnemers wensen dat hun persoonsgegevens niet (of niet langer) worden gebruikt om de 
resultaten mee te delen en de prijs uit te reiken aan de winnaar, kunnen zij zich uitschrijven via een 
schriftelijk verzoek, samen met een fotokopie van hun identiteitskaart, naar het volgende adres sturen: 
De Speelbode - Hof te Perremans 10 - 8700 Tielt.  

Artikel 6: Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht  

Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk  
arrondissement West-Vlaanderen zijn bevoegd in geval van een geschil over deze wedstrijd. Deze 
rechtbanken beslechten het geschil op soevereine wijze en hun beslissing is bindend voor de 
deelnemers.  

Niettemin zullen de partijen trachten eventuele geschillen in der minne te regelen alvorens ze aan deze 
rechtbanken voor te leggen 


