REGLEMENT WEDSTRIJD MOEDERDAG
Artikel 1
Deze wedstrijden worden georganiseerd door 1 partij: Planet Parfum nv - Lenniksebaan 551 - 1070
Brussel. De wedstrijd is voorbehouden aan alle natuurlijke personen die de leeftijd van 18 jaar bereikt
hebben en die op persoonlijke titel deelnemen, gedomicilieerd in België of het Groothertogdom
Luxemburg, uitgezonderd:
- Vaste of tijdelijke werknemers van Planet Parfum
- Evenals leden van hun respectievelijke families die onder hetzelfde dak wonen
- Vaste of tijdelijke werknemers van nietverwante bedrijven die hebben deelgenomen aan de
ontwikkeling van de wedstrijden
Artikel 2
Deze wedstrijd is zonder aankoopverplichting. De wedstrijd begint op Facebook op 10/03/2017 en
eindigt op 20/03/2017 (middernacht). Het thema van deze wedstrijd is : “Moederdag”.
Artikel 3
De wedstrijd wordt aangekondigd in de winkels en op de Facebookpagina van Planet Parfum, op het
adres :
https://www.facebook.com/planetparfum.be/
Artikel 4
De wedstrijd staat onder toezicht van Planet Parfum nv, optredend in de hoedanigheid van
scheidsrechter, die via twee jury’s, geselecteerd in de onderneming Planet Parfum, de winnaars van de
wedstrijd bepalen.
Artikel 5
Voor de wedstrijd zullen 12 winnaars geselecteerd. De winnaars zullen deel uitmaken van onze
campagne voor Moederdag. Daarbij winnen ze ook hun foto in een mooie kader en enkele
schoonheidsproducten.
Artikel 6
Facebookwedstrijd: Deelnemers moeten de Facebook pagina van Planet Parfum liken, het Facebook
bericht liken, zoveel mogelijk mensen taggen in de post en een foto delen van hun en hun mama of
dochter als commentaar op de foto.
Opmerking: deze wedstrijden worden op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door
Facebook en zijn ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deel te nemen, aanvaarden de
deelnemers dat ze informatie bezorgen aan Planet Parfum en niet aan Facebook, zodat de organisator
hen kan contacteren in het kader van de wedstrijd. Twee jury’s, bestaande uit leden van het Planet
Parfumteam, bepalen de wedstrijdwinnaars. Die kiezen de winnaars volgens deze criteria : ze moeten
als commentaar op de foto een foto delen, de Facebook pagina liken, het bericht liken en zoveel
mogelijk mensen taggen in de post. Elke inzending die vormelijk niet overeenstemt met de

deelnamevoorwaarden, is ongeldig en komt niet in aanmerking. Eenzelfde persoon kan niet twee prijzen
winnen.
Artikel 7
Zijn ongeldig:
- Facebook post niet liken
- Geen compliment schrijven
- Facebook pagina niet liken
- Een product gebruiken dat niet beschikbaar is bij Planet Parfum
Artikel 8
De prijs is niet overdraagbaar.
Artikel 9
Een kopie of reproductie van deze wedstrijden in hun huidige vorm is niet toegelaten.
Artikel 10
Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle bepalingen van dit
reglement evenals alle beslissingen die de organisatoren kunnen nemen in geval van overmacht om het
goede verloop van deze actie te garanderen.
Artikel 11
De winnaars worden bepaald door de Planet Parfum-jury op basis van de naleving van het
wedstrijdthema. Bij meerdere deelnames is enkel de eerste deelname geldig. Er wordt slechts één prijs
toegekend per persoon en per gezin. De winnaars worden binnen maximaal 14 dagen na het einde van
de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht door Planet Parfum met een privébericht via Facebook.
Als de winnaars binnen de 30 dagen niet reageren op pogingen van de organisator om contact op te
nemen, kan de organisator deze winnaars uitsluiten en nieuwe winnaars aanduiden. Er wordt niet
gecorrespondeerd over het verloop van de wedstrijd, de aanduiding van de winnaar en de toekenning
van de prijs. De keuze van de winnaard door de organisator is onherroepelijk.
Artikel 12
De organisatoren van deze wedstrijden behouden zich het recht voor een of ander punt van de actie te
wijzigen of te annuleren omwille van overmacht. Ze behouden zich het recht voor om een prijs te
vervangen door een andere, gelijkwaardige prijs in geval van overmacht. Bovendien kunnen zij niet
aansprakelijk worden gesteld voor problemen die zich buiten hun wil om kunnen voordoen in het kader
van deze wedstrijd.
Artikel 13
Deelname aan deze wedstrijden alleen houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit
reglement. Over alle eventuele problemen bij de interpretatie of de toepassing van dit reglement wordt
soeverein beslist door een gerechtsdeurwaarder.

Artikel 14
De prijs kan niet gevorderd worden meer dan 1 maand na het einde van de wedstrijden.

