
Ter promotie van het nieuwe Delirium Tremens glas organisereert Brouwerij L. Huyghe een 

wedstrijd om verschillende prijzen te winnen, waaronder het Delirium Tremens glas. 

Artikel 1 - Organisatie

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Brouwerij L. Huyghe, met maatschappelijke zetel te 

B-9090 Melle, Brusselsesteenweg 282, en is toegankelijk via de website www.delirium.be/wed-

strijd van 11 april 2018 t.e.m. 11 mei 2018.

 

Artikel 2 - Periode

 

De wedstrijd heeft een duurtijd van 1 maand, van 11 april 2018 t.e.m. 11 mei 2018.  

 

Artikel 3 - Spelregels

 

De wedstrijd wordt georganiseerd op een landingspagina van Delirium Tremens. Bij het inge-

ven van uw e-mailadres kan u aan “the wheel of fortune” draaien om kans te maken op een leu-

ke prijs. Wanneer u een prijs gewonnen heeft, zal er een pop-up verschijnen waar u uw adresge-

gevens dient achter te laten zodat wij u de prijs kunnen opsturen. Heeft u niet gewonnen dan 

kan u 24u later opnieuw deelnemen. 

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement. De prijs is niet 

overdraagbaar en wordt naar het adres gestuurd die opgegeven werd, adres kan later niet ge-

wijzigd worden. 

Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon 

met woonplaats in België. 

Artikel 4 - Winnaar & prijs

 

Maximum aantal prijzen:

• 1 ballonvaart

• 50 geschenkdozen met 4 bieren en een glas

• 100 glazen

• 200 slurfhoeden

• 100 Beer & Food Pairings boeken
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Er zullen dus 451 winnaars zijn die volgens een geprogrammeerd logaritme uitgekozen wor-

den.

Winnaars verklaren door deel te nemen dat Delirium Tremens hun naam mag publiceren op 

de Delirium Brewery Facebook pagina. 

Prijzen worden opgestuurd naar het opgegeven adres van de winnaar. Adres kan achteraf niet 

gewijzigd worden. 

Artikel 5 - Uitsluiting

 

Brouwerij L. Huyghe kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wed-

strijd, als deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval 

van vermoeden van bedrog of misbruik. Gebruik van tijdelijke e-mailadressen om de wachttijd 

van 24u te verduiken wordt niet getolereerd. Deze worden er manueel uitgefilterd door de 

organisatie. 

 

Artikel 6 - Informatie over de prijs

 

De prijs is niet overdraagbaar aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie 

als tegenwaarde voorzien. 

Indien Brouwerij L. Huyghe niet in staat is om de gewonnen prijs op te sturen, mogen zij een 

prijs met de zelfde waarde opsturen naar de winnaar. 

  

Artikel 7 - Overmacht

 

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering 

buiten de wil van Brouwerij L. Huyghe de voortzetting of het evenwicht van dit programma 

verhindert of de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Brouwerij L. Huyghe ontlast van 

iedere verbintenis. 

 

Artikel 8 - Wijziging van de wedstrijd

 

De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop 

ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van 

hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge om-

standigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of 

geannuleerd.
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Artikel 9 - Persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die Brouwerij L. Huyghe zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd 

zullen niet meegedeeld worden aan derden. De wet van 8 december 1992 met betrekking tot 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wordt nauwlettend nageleefd.

 

Artikel 10 - Eventuele klachten

 

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het re-

glement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing 

worden genomen door de organisator.

Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 

werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van 

Brouwerij L. Huyghe. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laat-

tijdige of niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen.

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt 

onder de bevoegdheid van de Gentse rechtbanken.

 

Artikel 11 - Algemeen

 

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbe-

voegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke 

beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht.

 

Disclaimer

 

Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met 

Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Brouwerij L. Hugyhe op geen enkele wijze verant-

woordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.
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