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1. De organisator 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door bakkerij Mathias & Jasmine in Langemark. Het 

verloop wordt opgevolgd door Mathias Scheldeman & Claeys Jasmine. 

 

2. Verloop van de wedstrijd  

De wedstrijd begint vanaf donderdag 21 maart 2018 en eindigt op vrijdag 19 april 2019 om 

18u00. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Meermaals deelnemen leidt tot 

uitsluiting van de deelnemer. Om deel te nemen aan de wedstrijd dienen de wedstrijdvraag 

en schiftingsvraag te worden ingevuld op het deelnameformulier en moet de deelnemer 

zijn/haar persoonlijke gegevens invullen en deponeren in de urne die zal opgesteld staan in 

de winkel van bakkerij Mathias & Jasmine. 

 

3. De winnaar  

De winnaar is de persoon die een juist antwoord geeft op de wedstrijdvraag of het dichtst 

benadert en het aantal van de schiftingsvraag het dichtst benadert. Er is in totaal 1 winnaar. 

Deze wordt bekendgemaakt op zaterdag 20 april 2019 tussen 18u & 20u. op de 

facebookpagina van bakkerij Mathias en Jasmine.  

 

Bij een ex aequo wordt door middel van een lootje trekken de winnaar bepaald. 

 

Indien van de winnaar het telefoonnummer bekend is, hetzij vermeld op het invulformulier, 

zal de winnaar door de organisator worden gecontacteerd. 

 

4. De prijs 

De te winnen prijs is het paaspakket samengesteld door bakkerij Mathias & Jasmine. De 

persoon die het juiste antwoord heeft gegeven op de wedstrijdvraag of deze het dichtst 

benadert en het aantal van de schiftingsvraag het dichtst heeft benaderd, krijgt de 

hoofdprijs. 

 

5. Afhalen van de prijs 

De gewonnen prijs  kan in ontvangst genomen worden vanaf paaszondag 21 april 2019 en 

kan in geen geval geruild worden voor contant geld. 

 

6. Opnametermijn 

Indien de winnaar niet rechtstreeks kan gecontacteerd worden na het bekend maken van de 

winnaar, krijgt deze de kans om zich kenbaar te maken tot en met maandag 29 april 2019 om 

18.00 u. Dit kenbaar maken gebeurt door contact op te nemen met bakkerij Mathias & 

Jasmine. Zich kenbaar maken kan via een persoonlijk bezoek, een telefoontje (057/48 80 97) 

of e-mail naar info@bakkerijmathiasenjasmine.be. 

 

Wanneer De hoofdprijs niet werd opgenomen voor maandag 29 april 2019 om 18.00 u., 

wordt vanaf dat moment het 2de dichtste antwoord op de schiftingsvraag van kracht. Deze 

persoon dient zich kenbaar te maken bij bakkerij Mathias en Jasmine ten laatste op maandag 

6 mei 2019.  
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7. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de winnaar wordt door bakkerij Mathias & Jasmine  in een 

bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 

1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard met het 

oog op het bekendmaken van de winnaar van deze tombola. Elke winnaar heeft recht op 

inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het 

recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe 

stuurt de deelnemer een mail naar info@bakkerijmathiasenjasmine.be . 

 

8. Algemene bepalingen 

Iedere winnaar verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan 

de organisatoren de toestemming tot vermelding van zijn/haar volledige naam en foto op de 

website en facebookpagina van Bakkerij Mathias en Jasmine. 

 

De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit 

te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. 

 

De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om ten allen tijde deze wedstrijd te 

wijzigen om technische of organisatorische redenen. De meest recente versie van het 

wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk 

gesteld worden. 

 

De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de 

uitslag onherroepelijk en bindend is. 

 

Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal 

alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Bakkerij 

Mathias & Jasmine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou 

voortvloeien uit deze technische incidenten. 

 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie-)problemen kunnen niet 

ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren. 

 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk 

het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze tombola uit te 

sluiten. 

 

Door hun deelname aan deze wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de 

onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze elke 

beslissing die de organisatoren treft. 
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Dit reglement is enkel van toepassing op de win het paaspakket wedstrijd van bakkerij 

Mathias & Jasmine die loopt vanaf donderdag 21 maart 2018 en eindigt op vrijdag 19 april 

2019 om 18u00. 

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van bakkerij Mathias en Jasmine en kan 

daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd 

gelden als punt van reglement. 

 

Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en 

onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd 

(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de 

beslissingen van de organisatoren, die autonoom beslissen. 

 

Opgemaakt in Langemark, Februari 2019.  


