WEDSTRIJDREGLEMENT
VTMKZOOM-VERJAARDAGEN

LEES DEZE ACTIEVOORWAARDEN ZORGVULDIG. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE. DOOR
DEELNAME AAN DEZE ACTIE VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET DE
ACTIEVOORWAARDEN.
1. Organisatie van de wedstrijd
Dit reglement legt de specifieke deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd
“VTMKZOOM-VERJAARDAGEN” die MEDIALAAN nv (VTM, 2BE, VTMKZOOM & Qmusic) (hierna
“MEDIALAAN”), met adres te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1 organiseert.
Dit reglement is van toepassing op deze Wedstrijd (hierna de ‘Wedstrijd’ genoemd).
2. De Wedstrijd
2.1 De Wedstrijd start vanaf de maand april op 1/04/16 (09.00 uur) en eindigt op 31/12/16 (23.59
uur).
2.2 De Wedstrijd bestaat uit het insturen van een grappige, originele foto via de website vtmkzoom.be.
De Wedstrijd wordt bekendgemaakt via een wedstrijdpagina op de website vtmkzoom.be en de
VTMKZOOM-app.
2.3 Om deel te nemen dien je ten laatste vóór aanvang van de maand waarin je jarig bent geregistreerd
te zijn op de website vtmkzoom.be (vb. ben je jarig in april dien je je ten laatste 31 maart te registreren)
Je vult online het wedstrijdformulier volledig in, neemt een gekke foto met de toegestuurde fotoprops
en laadt deze op de website vtmkzoom.be op (meer informatie hiervoor te vinden op deze website).
De props moeten duidelijk te zien zijn op de foto. Uit de inzendingen zal de jury, samengesteld door
de redactie VTMKZOOM, op basis van originaliteit en het ludieke karakter, per maand 1 winnaar kiezen
die nog een extra verrassingscadeautje opgestuurd krijgt. De winnaar zal wel in die maand jarig
moeten zijn.
De ingestuurde foto’s mogen/moeten gek zijn maar lasterlijke, onzedige, compromitterende foto’s
worden geweigerd. Formaat van de foto’s dient minimaal 800 bij 504 pixels - maximaal 6 MB te zijn.
2.4. Vanaf 15/04/2016 zullen de ingezonden foto’s ten laatste tot 31 december 2016 online worden
gezet.
3. Wie kan er deelnemen
3.1 Kinderen (0-12 jaar), woonachtig in België, mogen deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering
van (kinderen van) personeel van MEDIALAAN, en iedereen die betrokken was bij het opstellen van de
wedstrijd, evenals hun directe familieleden tot in de derde graad.
3.2 Alle deelnemers moeten eerst toestemming hebben van hun ouder(s)/ wettelijke
vertegenwoordiger(s) voordat ze aan de Wedstrijd kunnen deelnemen. MEDIALAAN behoudt zich het
recht om winnaars te weigeren die geen toestemming van hun ouders hebben. Het geven van de
vereiste toestemming is voorzien in de web applicatie.
3.3. Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een
deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde

deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking
genomen.
3.4 De ouder(s)/ wettelijke vertegenwoordiger(s) van de deelnemers geven toestemming om hun
identiteit, woonplaats en de niet-betrokkenheid bij de organisatie van de wedstrijd te verifiëren. Elke
indicatie van een valse identiteit, een vals e-mailadres, of betrokkenheid bij de organisatie leidt tot
uitsluiting uit de wedstrijd.
3.5 Elke deelname moet eerlijk verlopen. Het is ten strengste verboden om op welke manier ook te
trachten om het mechanisme van de wedstrijd te beïnvloeden of te veranderen, teneinde de
resultaten te wijzigen. Het is ten strengste verboden om met meerdere e-mailadressen aan de
wedstrijd deel te nemen, of onder een andere naam deel te nemen. Er kan slechts onder één login
deelgenomen worden per deelnemer (naam, voornaam, verblijfplaats, email, telefoon).
3.6 Elke onvolledige of onjuiste inschrijving of een inschrijving met een onbestaand, foutief of tijdelijk
e-mailadres zal verwijderd worden en de deelnemer wordt uitgesloten van verder deelname.
3.7 De ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger(s) geven door deelname tevens hun toestemming voor
het vertonen van de foto’s op de zender VTMKZOOM en de hogervernoemde website vtmkzoom.be
4. Prijzen
4.1 De winnaar ontvangt als prijs een extra verrassingscadeautje.
MEDIALAAN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die
(on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs Een prijs kan uitsluitend worden toegekend
aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.
4.2 De prijs vermeld in 4.1 kan niet betwist worden, is niet inwisselbaar voor een andere prijs of geld
en mag niet te koop aangeboden worden.
5. Kennisgeving van de resultaten
De winnaar wordt via de ouder(s)/ wettelijke vertegenwoordiger(s) via e-mail of telefonisch
gecontacteerd.
6. Algemeen
Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het specifieke wedstrijdreglement aanvaard
te hebben.
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de
wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken).
Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Uitslagen
en beslissingen van MEDIALAAN/VTMKZOOM en de eventuele wedstrijdjury kunnen niet worden
aangevochten, om welke reden ook. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de
wedstrijd en de organisatoren.
MEDIALAAN/VTMKZOOM kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of
iedere andere reden die buiten de wil van MEDIALAAN/VTMKZOOM ligt, de duur van de wedstrijd
wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenzo kan
MEDIALAAN/VTMKZOOM niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de
communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,

...) waardoor niet kan worden deelgenomen. In dit geval kan geen enkele schadevergoeding gevraagd
worden aan MEDIALAAN/VTMKZOOM en haar partners.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt MEDIALAAN/VTMKZOOM zich uitdrukkelijk het
recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere
wedstrijden georganiseerd door MEDIALAAN.
Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke
verplichting dan ook vanwege de organisator
MEDIALAAN/VTMKZOOM kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement
wijzigen.
MEDIALAAN/VTMKZOOM kan te allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude
deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment lopende wedstrijden.

