Wedstrijdreglement
TOE aan TUI activatie
Artikel 1: Organisatie
TUI Belgium nv, met maatschappelijke zetel in Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende, België, met
ondernemingsnummer 0408.479.965, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een wedstrijd
welke een aanvang neemt op 22 juni 2021 om 07:00 en eindigt op 3 augustus 2021 om 18:00.

Artikel 2: Algemeen
De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de
wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement, evenals alle
beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede verloop van de actie te
kunnen verzekeren. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de
winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon. De organisatoren
behouden zich het recht voor de wedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken,
te wijzigen of te annuleren om rechtmatige redenen. In betreffend geval kunnen zij niet
aansprakelijk gesteld worden.

Artikel 3: Verloop van de wedstrijd
Op dinsdag 22 juni 2021 lanceren we de wedstrijd via de sociale media kanalen van TUI. We roepen
op om je vakantiefoto te delen met #discoveryoursmile en tag en volg @TUIBelgium op Instagram,
waarmee je kans maakt op een TUI vakantie ter waarde van €250,- De winnaar wordt wekelijks
bekend gemaakt in een reactie op social media.
De deelnemers gaan hierbij akkoord dat hun vakantiefoto van de geregistreerde TUI smile gebruikt
mag worden door TUI voor video- en reclamedoeleinden gedurende een periode van maximum 3
jaar.
Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon (minimumleeftijd 18 jaar) met
vaste woonplaats in België. Dit met uitzondering van de personeelsleden van TUI Belgium nv en
hun inwonende gezinsleden. Er kan slechts 1 persoon deelnemen per gedomicilieerd adres.
Frauduleuze deelnames zullen per direct uitgesloten worden van de wedstrijd.

Artikel 4: Prijs
De prijs is een TUI vakantie ter waarde van €250,-. Deze prijs wordt uitgereikt in de vorm van een
waardebon. De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd.
De prijs is persoonsgebonden en kan dus niet worden doorgegeven of overgedragen aan een derde
persoon; het is niet omruilbaar in speciën.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
TUI Belgium nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade
ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het
uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om rechtmatige redenen. TUI Belgium
nv kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd,

ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn wil. De organisator
behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te
stellen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt
gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

Artikel 6: Geschillen
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig
reglement, evenals elke beslissing die de organisator zou moeten treffen. Elk vermoeden van fraude
of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Bij
onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij TUI Belgium nv zelf, beslist deze
autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en
zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding
of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op
definitieve en bindende wijze beslecht worden door de nv TUI Belgium, zonder mogelijkheid tot
verhaal, beroep of herziening.

Artikel 7: Bescherming van de privacy
Door mee te doen geef je toestemming aan TUI om de screenshot te gebruiken voor video- en
reclamedoeleinden gedurende een periode van maximum 3 jaar.
De persoonsgegevens van de winnaars worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving.
Zij stemmen in met de privacyverklaring van de organisator zoals uiteengezet op
https://www.tui.be/nl/privacy-overeenkomst. Zo hebben zij o.a. het recht op inzage in hun
gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of hun gegevens te doen verwijderen uit
de gegevensbank. Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk gericht te
worden aan de nv TUI Belgium, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende.

