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WIN EEN BBQ PAKKET TER WAARDE VAN 75 € 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

 

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

R Van 1 juli 2020 tot en met 6 oktober 2020 kan je deelnemen aan onze wedstrijd “Win een BBQ 
pakket ter waarde van 75 €” 

R In de Combidee winkel te Brasschaat liggen deelnameformulieren welke een klant na de 
aankoop kan invullen. Dit deelnameformulier wordt gedeponeerd in een urne aan de kassa. 

R Elke 2 weken - op woensdag - wordt er uit alle deelnameformulieren een winnaar getrokken 
R Hoe kan je deelnemen? 

o Bij elke aankoop die je doet bij Combidee, zowel in de fysieke winkel te Brasschaat als 
in de webshop www.combidee.be, kan je deelnemen aan de wedstrijd. 

o In de winkel doe je dit door bij je aankoop het deelnameformuliertje in te vullen met 
jouw gegevens (naam, voornaam, woonplaats, mailadres). 

o Op de webshop doe je dit door bij het afronden van je bestelling het vakje Ik doe mee 
met de wedstrijd aan te duiden. 

o Indien deze gegevens niet correct worden opgegeven, zal de deelname ongeldig zijn 
en komt de deelnemer niet in aanmerking voor een prijs. 

o De gegevens die je achterlaat worden gebruikt om de winnaar bekend te maken. 
o Per aankoop mag je 1 keer deelnemen. Je kan dus meerdere keren deelnemen om je 

kans om te winnen te vergroten. 
o Gedurende deze wedstrijd kan je slechts 1 keer een prijs winnen. 
o Combidee medewerkers mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. 

R Hoe wordt een winnaar gekozen? 
o Tweewekelijks - op woensdag - wordt er een winnaar van een periode getrokken. 
o Alle namen van deelnemers die in de twee weken voorafgaand op de trekking een 

aankoop heeft gedaan en heeft gekozen om mee te doen aan de wedstrijd worden 
verzameld. 

o Hier wordt 1 winnaar uit getrokken door een onschuldige hand. 
o Indien er een bepaalde periode geen deelnemers zijn, dan wordt er voor die periode 

een winnaar getrokken uit de deelnemers van de voorbije wedstrijdperiode die nog 
geen bbq pakket hebben gewonnen. 

o Indien er nog geen deelnemers zijn, dan wordt de winnaar van het bbq pakket van die 
periode gekozen uit de deelnemers van de eerstvolgende periode. 

R Hoe wordt een winnaar bekendgemaakt? 
o De winnaar van het bbq pakket wordt na de trekking bekendgemaakt. Deze wordt 

uitgehangen in de winkel te Brasschaat en bekendgemaakt op de website 
https://www.combidee.be/win-een-bbq-pakket 

o De winnaar ontvangt een e-mail met een unieke code – deze code kan gebruikt 
worden om het BBQ pakket af te halen 

R Hoe wordt het BBQ pakket overhandigd? 
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o Het BBQ pakket heeft een vaste samenstelling, bestaande uit (voor 4 personen) : BBQ-
worst, scampibrochette, kipsaté, steak, met groentjes en sausjes. 

o De winnaar kan het BBQ pakket gaan halen bij Keurslager De Meulder (Bredabaan 443 
– Brasschaat). Bel ten laatste één dag voor afhaling naar Keurslager de Meulder en 
breng de afgesproken dag de e-mail mee met je unieke code. 

R 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. 

R Het gewonnen pakket kan niet omgeruild worden. 
R 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. 

R Combidee verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR). 

R 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

  


