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WEDSTRIJDREGLEMENT – BLOGGERS 

De wedstrijd wordt georganiseerd door verschillende Belgische bloggers in samenwerking  met Take-Off sneakerstore en loopt 

van juni 2016 t.e.m. juni 2017. 

Take-Off, maatschappelijke zetel te Brussel, Kruitmolenstraat 68/72. 

Je maakt kans op een gratis paar sneakers met een maximale waarde van 100 euro. 

 VERLOOP 

 Deze actie loopt van juni 2016 tot en met juni 2017 via de kanalen van verschillende Belgische bloggers. 

 Elke blogger organiseert tijdens deze periode 1 wedstrijd met 3 winnaars. 

 Deelname aan deze actie is gratis. 

 Personeelsleden van Take-Off sneakerstore kunnen niet deelnemen. 

 Er is geen aankoopverplichting.  Een aankoop verhoogt je kans op winst niet. 

 De winnaars worden aangekondigd via de kanalen van de blogger. 

 De winnaars worden ook genoemd in een Instagram- en een Facebookpost van Take-Off sneakerstore, en worden 

verzocht de contactgegevens toe te sturen aan Take-Off, middels een e-mail aan win@take-off.be, o.v.v. Take-Off 

wedstrijd, zodat de praktische regeling omtrent de prijs kan worden gemaakt. 

DE PRIJS 

 Elke winnaar wint één gratis paar sneakers met een maximale waarde van 100 euro. 

 Indien de winnaars zich pas 4 weken na aankondiging melden, komen zij niet meer in aanmerking voor de prijs en heeft 

Take-Off het recht om een andere winnaar aan te duiden. 

 De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar en is gekoppeld aan de naam en het e-mailadres van de winnaar. 

 Take-Off zal de persoonlijke gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en uitsluitend gebruikt voor de uitvoer van actie. 

 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of in te ruilen naar andere zaken die verkocht worden bij Take-Off. 

 De prijs wordt door de winnaar afgehaald in een Take-Off-winkel naar keuze. 

VOORWAARDEN 

 Afhankelijk van de aard van de wedstrijd kiest de blogger de 3 winnaars willekeuring uit de deelnemers OF op basis van 
hun creativiteit en originaliteit. 

 Over de uitslag van deze actie is geen correspondentie mogelijk. 

 Instagram is niet verantwoordelijk en vervult ook geen enkele rol in de winactie. 

 Deelnemers die naar het redelijk oordeel van Take-Off misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden 

uitgesloten. 

 Take-Off is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website of app. 

 Deze actie is uitsluitend geldig in België. 

 Op deze actie is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Take-Off. 

 Take-Off behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te 

beëindigen. 

 Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze actie, neem dan contact op met win@take-off.be. 

 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande actievoorwaarden. 
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