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WEDSTRIJDREGLEMENT
Dag van de Wetenschap en Whadda 2021

WEDSTRIJDREGLEMENT
Reglement van de wedstrijd: “Dag van de Wetenschap – Whadda“

 ARTIKEL 1. ORGANISATIE
Velleman Group nv ; Legen Heirweg 33, 9890 Gavere, België, organiseert een wedstrijd waarbij de volgende prijzen te winnen zijn:
• 1e prijs: combi packet met Start to solder set en Whadda XL kit
• 4 runner-up prijzen: Whadda XL kit naar keuze

ARTIKEL 2. DEELNAME
Iedere meerderjarige persoon, gedomicilieerd in België en Nederland kan deelnemen aan deze wedstrijd. Of mits goedkeuring van 
een meerderjarige voogd. Met uitzondering van de Velleman Group nv medewerkers en hun inwonende familieleden. Er kan enkel 
individueel deelgenomen worden. Deelnemen in groep is niet toegelaten. Een enkele deelname per persoon, per Facebook account 
en per domicilie wordt geaccepteerd. Men mag deelnemen met meerdere reacties, maar men maakt wel slechts kans op 1 prijs. Dit 
geldt eveneens voor deelnemers die op dezelfde plaats wonen. Velleman Group nv behoudt zich het recht voor om deze deelnemers 
uit te sluiten van de wedstrijd. Door deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer het reglement zonder enig voorbehoud 
te hebben aanvaard. Personen die op welke wijze ook de wedstrijd vervalsen, een inbreuk plegen op het wedstrijdreglement of 
pogingen daartoe ondernemen, worden volledig van de wedstrijd uitgesloten. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel door het 
invullen van het wedstrijdformulier dat aangeboden wordt op www.whadda.com/wedstrijd. Elke deelnemer heeft op elk ogen- blik 
het recht om zich uit te schrijven.

ARTIKEL 3. LOOPTIJD VAN DE WEDSTRIJD
De wedstrijd loopt tot en met 7 december 2021. Velleman Group nv behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de 
wedstrijd op te schorten of te annuleren zonder enige verplichting tegenover wie dan ook voor welke schadevergoeding dan ook.

ARTIKEL 4. BEPALING VAN DE WINNAARS/PRIJZEN
Een jury met medewerkers van de Velleman Group nv Marketingafdeling zullen de antwoorden controleren. De deelnemer met de 
meest correcte antwoorden zal de prijs ontvangen. De winnaar wordt op 7 december 2021 bekendgemaakt op de verschillende 
social media pagina’s van Velleman Group nv (facebook.com/whadda-makers). Om aanspraak te maken op de prijs moet de winnaar 
binnen de 3 weken reageren door middel van een privé-bericht. De prijs zal per post worden verstuurd. Velleman Group nv kan in 
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of om het even welke schade als gevolg van de verzending per post.

ARTIKEL 5. ALGEMEENHEDEN
De winnaar aanvaardt dat zijn of haar naam wordt gepubliceerd op de website www.facebook.com/whadda-makers . Velleman 
Group nv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele gevolgen die het publiceren van de gegevens van de 
winnaars kan hebben.

ARTIKEL 6: FACEBOOK
De deelnemers aan de wedstrijd nemen er nota van dat de wedstrijd niet verbonden is aan, noch beheerd of gesponsord wordt door 
Facebook noch Dag van de Wetenschap.


