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Instagram Giveaway 
WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

 

Dit reglement bevat de voorwaarden en regels voor deelname aan de giveaway op Instagram. Enkel 
wie dit reglement in zijn geheel aanvaardt, kan geldig deelnemen. Door deel te nemen aanvaard je 
dit reglement. 

T Van 2 juni 2021 tot en met zondag 13 juni 2021 kan je deelnemen aan onze online giveaway. 
T Deze giveaway is 1 fles summer FlowersNGin aangeboden door FlowersNgin. 

T De wedstrijd wordt georganiseerd door Combidee en staat open voor alle iedereen ouder 
dan 18 jaar die op het Belgisch grondgebied wonen en over een Instagram profiel 
beschikken. 

T De wedstrijd wordt georganiseerd op de instagrampagina van Combidee. Om geldig deel te 
nemen dienen de deelnemers te antwoorden op de vraag geformuleerd in de post waarin de 
wedstrijd wordt aangekondigd. 

T Hoe kan je deelnemen? 
o Ga naar Instagram pagina onder de naam: combidee.be 
o Open de post met als titel “Giveaway” 
o Lees en voldoe aan alle voorwaarden vermeld in de post. 
o Indien niet alle voorwaarden zijn volbracht, zal de deelname ongeldig zijn en komt de 

deelnemer niet in aanmerking voor de giveaway. 
o Slechts 1 persoon kan de giveaway winnen. 
o Combidee medewerkers mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. 

T Hoe wordt een winnaar gekozen? 
o Via een online programma op de website: onlinenaamloten.nl wordt willekeurig een 

naam gekozen. 
o Je naam wordt maximaal 3 keer opgegeven, het aantal keer je personen tagt in de post 

op Instagram. Bijvoorbeeld: Je hebt op woensdag, vrijdag en zaterdag een vriendin 
getagt onder onze Instagram post. Dan vullen we 3 keer je naam in het online 
programma. Tag je woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag  vriendinnen onder onze 
Instagram post zal je naam 3 keer in het online programma ingevuld worden. 

o Indien er geen deelnemers zijn, zal de wedstrijd verlengd worden met 3 dagen. 
T Hoe wordt een winnaar bekendgemaakt? 

o De winnaar wordt bekend gemaakt via Instagram post en Instagram story 

T Hoe wordt het cadeau overhandigd? 
o De winnaar kan zijn cadeau set komen ophalen in de winkel van Combidee. Na het 

tonen van identiteitsbewijs wordt het cadeau set overhandigd. 
T Door deelname aan deze wedstrijd stem je er mee in dat wij beeldmateriaal mogen maken 

tijdens de overhandiging van de prijzen. Dit beeldmateriaal mag gebruikt worden voor 
promotionele doeleinden, zowel online als offline. 

T Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Combidee. De beslissingen zullen 
finaal en bindend zijn en geen enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of 
beroep. 
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T Combidee verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR). 

T Indien Combidee genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Combidee hiervoor 
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

T Indien vereist kan Combidee dit wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt 
bekendgemaakt op de Combidee website en is beschikbaar in de winkel. 

 

 

 

 

 

 

 

  


