WEDSTRIJDREGLEMENT DINING FOR BRUSSELS
Artikel 1
Aan de wedstrijd gekoppeld aan ‘DiningForBrussels’ mag iedereen (minimum 18 jaar) deelnemen die
zijn woonplaats heeft in België, behalve de personeelsleden en de freelance medewerkers van
Mediafin N.V. en hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. Door hun deelname aan deze
wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, en van
elke beslissing die de organisator hierover zou nemen.
Artikel 2
De actie wordt georganiseerd door Mediafin n.v., Tour&Taxis-Koninklijk Pakhuis, Havenlaan 86c
bus 309, 1000 Brussel.
Artikel 3
De wedstrijd loopt op diningforbrussels.be en diningforbrussels.be/fr van woensdag 27 april 2016 tot
en met zondag 8 mei-middernacht
Artikel 4
De Tijd en L’Echo lanceren de actie #DiningForBrussels ter ondersteuning van de Brusselse horeca.
Wie deelneemt aan deze actie en een foto deelt via Twitter, Facebook of Instagram maakt kans om
een diner voor 2 personen te winnen in een Brussels sterrenrestaurant.
Artikel 5
Een onschuldige hand bepaalt op 9/05/2016 de winnaar.
Artikel 6
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.
Artikel 7
In de prijzenpot zit een diner voor 2 personen in een Brussels sterrenrestaurant ter waarde van 400
euro.
Mediafin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de prijs.
Artikel 8
Het wedstrijdreglement vindt u op diningforbrussels.be en is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag,
gericht aan De Tijd – diningforbrussels, Tour&Taxis, Havenlaan 86c bus 309, 1000 Brussel. Over het
wedstrijdreglement, het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch
schriftelijk noch per telefoon overlegd. De aanduiding van de winnaar is definitief.
Artikel 9
Mediafin kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het wedstrijdreglement, door melding in de
krant De Tijd.
Mediafin 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 dat vereisen. Mediafin kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
Artikel 10
Er is geen aankoopverplichting. Aanbod enkel geldig in België.
Artikel 11
De persoonsgegevens die Mediafin verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel
4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De
gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor direct marketing
doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten. Zij kunnen worden
opgenomen in een lezersbestand dat aan derden overgemaakt kan worden. De deelnemers hebben
vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering van te vragen.

Artikel 12
Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en
zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan
ook vanwege Mediafin nv. Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het
arrondissement Brussel bevoegd.

