Wedstrijdreglement Starter Coach workshops
Artikel 1 : Organisator
Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd die Securex International met maatschappelijke zetel in Tervurenlaan 43,
1040 Brussel (hierna “Securex”) organiseert van 30 september 2013 tot en met 31 januari 2014 ter gelegenheid van de Securex
Starter Coach workshops.

Artikel 2 : Voorwaarden tot deelname
De wedstrijd is open voor elke persoon die in België verblijft van een minimumleeftijd van 18 jaar die zich in de periode van 30
september 2013 tot en met 31 januari 2014 op een correcte en volledige manier inschrijft via het online formulier beschikbaar op de
website van de Starter Coach workshops (www.securex.be/starter-coach).

Op elk moment moeten de deelnemers in staat zijn om een bewijs te geven van hun identiteit.
De inschrijving is mogelijk vanaf 30 september 2013 tot en met 31 januari 2014.
De inschrijving aan de wedstrijd is gratis.

Artikel 3 : Procedure verloop van de wedstrijd
De wedstrijd start op 30 september 2013 om 8u00 en duurt tot 31 januari 2014 om 18u30.
Om deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers het online formulier beschikbaar op de site
www.securex.be/starter-coach invullen en antwoorden op de 2 vragen over de Starter Coach opleiding en ten slotte op de
bijkomende vraag over de totaal aantal deelnemers aan de wedstrijd.
De deelname aan de wedstrijd is beperkt tot één formulier per persoon.

Artikel 4 : Winnaar en Prijs
De winnaar van de wedstrijd zal diegene zijn die correct de twee vragen beantwoord heeft en wiens antwoord op de bijkomende
vraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. Ten slotte, in geval van gelijkheid op de bijkomende vraag, zal Securex een willekeurige
trekking voeren.
Alleen de formulieren die leesbaar, correct en compleet ingevuld zijn in de periode tussen 30 september 2013 en 31 januari 2014
vóór 18u30 zullen worden overwogen bij het bepalen van de winnaar.

De prijs waarop de winnaar aanspraak kan maken is: een gratis deelname aan de Starter Coach opleiding ter waarde van 550 euro.
Indien de prijs niet meer leverbaar is, behoudt Securex zich het recht deze te vervangen door een gelijkwaardige prijs. De winnaar
wordt hiervan op de hoogte gebracht.
De prijs is niet inruilbaar tegen geld of andere goederen of diensten.
Securex is niet verantwoordelijk voor beschadiging of verlies van de prijs tijdens transport.

Er wordt geen enkele communicatie gevoerd over het verloop van de wedstrijd.

Artikel 5 : Bekendmaking
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht vanaf 31 januari 2014 per email of per telefoon.

Artikel 6 : Publicatie winnaar
Securex communiceert de naam van de winnaar op eenvoudig verzoek aan gael.van.gijsegem@securex.be.

Artikel 7 : Persoonlijke gegevens
De persoonlijke gegevens die Securex verzamelt over de deelnemers, vallen onder de bepalingen van de wet van 8 december
1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De gegevens worden niet doorgegeven aan niet met Securex verbonden organisaties.
Overeenkomstig deze bepalingen heeft u toegang tot deze gegevens om aanpassing of verwijdering ervan te vragen.
Voor meer informatie aangaande onze privacy policy verwijzen we naar onze website, www.securex.be.

Artikel 8 : Instemming
Het feit dat de deelnemer zich inschrijft voor de wedstrijd van Securex impliceert dat hij/zij instemt met het huidige reglement,
volledig en zonder voorwaarden.

Artikel 9 : Verschillende schikkingen
Securex behoudt zich het recht om deze wedstrijd (of een deel ervan) aan te passen, op te schorten, te verkorten of te annuleren
als de omstandigheden dit vereisen. De beslissingen van Securex zijn onherroepelijk.
In geval van misbruik of fraude, behoudt Securex zich uitdrukkelijk het recht om de deelnemer(s) uit te sluiten van deze wedstrijd.
Securex behoudt zich het recht om de keuze van de prijs, een onderdeel van het reglement of het verloop van de wedstrijd aan te
passen als onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden buiten haar wil om dit rechtvaardigen.
Securex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of beschadiging van de toegestuurde prijs.
Securex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on-)rechtstreeks verband houdt met de
gewonnen prijs.

Artikel 10 : Vragen om informatie - klachten
Alle vragen voor informatie / alle klachten met betrekking tot de wedstrijd mogen gericht worden naar
gael.van.gijsegem@securex.be.

