
Dit wedstrijdreglement geldt voor de wedstrijd ‘Raad hoeveel lege De Koninck 
bakken er in de BMW X7 zitten’ 
 
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door: Antwerp City Brewery - De Koninck en BMW Jorssen 
Zuid te Aartselaar. 
 
Jorssen nv  
Antwerpsesteenweg 128 
B- 2630-Aartselaar 
(Ondernemingsnummer BE 0404.265.811) 
 
2. De wedstrijd loopt van 8/01/2021 tot en met 31/01/2021. 
 
3. Deze wedstrijd loopt uitsluitend in de fysieke showrooms van Jorssen.  
 
4. Jorssen nv behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, 
in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Jorssen nv kan daarvoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden 
als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Jorssen nv. 
 
5. De wedstrijdprijzen bestaan uit een VIP treatment voor 2 personen in brouwerij De Koninck én 
het gebruik van de nieuwe BMW iX3 voor één weekend. De informatie omtrent deze prijzen volgt 
later via mail aan de winnaar van de wedstrijd. 
 
6. Verloop van de wedstrijd: 
 

o Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via het invullen van het wedstrijdformulier. 
Deelnemers vinden het wedstrijdformulier door het scannen van de QR-code die zich bij 
de wagen bevindt. 

o Na afloop van de wedstrijd zal de winnaar gekozen worden aan de hand van het correcte 
antwoord. In het geval van meerdere juiste antwoorden zal de winnaar getrokken worden 
door een onschuldige hand. Over het oordeel van de jury is geen discussie mogelijk. 

 
7. Na het bepalen van de winnaar van de wedstrijd zal Jorssen nv met de winnaar persoonlijk 
contact opnemen om met hem/haar de praktische modaliteiten voor het in ontvangst nemen van 
de prijzen af te spreken. Deze prijzen worden in principe uitsluitend overhandigd aan de 
winnaar/winnares zelf of aan de ouder of voogd van de winnaar/winnares, die daarvoor kan 
verzocht worden om zijn/haar identiteit te bewijzen. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar 
prijs, indien hij/zij daarna zijn/haar prijs niet binnen de afgesproken termijn en volgens de 
afgesproken modaliteiten (die schriftelijk zullen worden vastgelegd) in ontvangst heeft genomen. 
 



8. Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens 
correct en volledig in te vullen op het wedstrijdformulier. Deelnemers die deze gegevens niet of 
onvolledig invullen komen niet in aanmerking de wedstrijdprijzen te winnen. 
Jorssen nv verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG 
(Algemene Verordening Gegevensbescherming). Het gaat om de volgende persoonsgegevens: 
 
 
 
Persoonsgegevens              
Naam en voornaam - E-mailadres- telefoonnummer: Deze informatie is nodig om de deelnemer 
te kunnen contacteren indien hij/zij de winna(a)r(es) is. 
Leeftijd: Deze informatie helpt de jury bij het toekennen van de prijzen.  
 
De persoonsgegevens worden enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerkt en slechts 
zolang de wedstrijd loopt. De gegevens worden na afloop 1 jaar bewaard om reacties te kunnen 
afhandelen. 
De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke 
toestemming die de deelnemers gegeven hebben bij het invullen van het deelnameformulier van 
deze wedstrijd. 
 
Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de wedstrijd 
in te trekken door een mail te sturen naar marketing@jorssen.be. Hoe je je andere rechten onder 
de Privacywetgeving kan uitoefenen, kan je terugvinden in onze algemene privacy policy op onze 
website www.jorssen.be. 
 
9. Elke deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen.  
 
10. Over de uitslag van deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 
 
11. Geen enkele van de prijzen kan ingeruild worden tegen speciën of andere voordelen in natura. 
 
12. In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Jorssen nv zich 
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of 
andere wedstrijden van Jorssen nv uit te sluiten. 
 
13. Medewerkers van Jorssen nv en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de 
wedstrijd. 

 


