Facebook wedstrijdreglement luchtdoop bij 500 likes.
Win een luchtdoop van 15 minuten voor 2 personen met een helikopter R44 op een datum later te
bepalen. De winnaar wordt na 500 likes bekend gemaakt.
Bekijk de voorwaarden op www.heliservicesbdr.be
Als u gewonnen heeft, moet u contact opnemen met Heli Services BDR om een afspraak te maken
voor de luchtdoop.
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Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Heliservicesbdr, hierna ‘de organisator’ of ‘heliservicesbdr’ genoemd. Deze wedstrijd
wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door facebook, en is ook niet verbonden met de organisatie
facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzicht van
facebook.
De deelnemers moeten onze pagina liken. De organisator bepaalt wie wint (door middel van contestcapture.com en
random.org) en de winnaar zal bekend worden gemaakt op de facebookpagina van Heliservicesbdr.
De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor de organisator, en niet voor facebook.
De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.
De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft (in geval van
minderjarigheid is er de schriftelijke toestemming van de ouders vereist en deze kan door de organisator van deze wedstrijd
gevraagd worden) en die woonachtig is in België.
De gewonnen luchtdoop kan niet ingeruild worden voor andere producten, diensten of cash. De gewonnen luchtdoop vertrekt
vanuit Zele op een later te bepalen datum.
Eenzelfde persoon kan slechts één keer deelnemen.
Er wordt 1 luchtdoop voor 2 personen weggeven.
De organisator behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken
indien, naar mening van de organisator, de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk
gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege de organisator.
Door hun deelname aan de actie verbinden de particulieren zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig
regelement.
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken
deelnemer(s) zonder meer van de deelname van deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.
De winnaar dient zichzelf per mail binnen de 5 werkdagen aan info@heliservicesbdr.be zijn identiteit bekend te maken teneinde
een afspraak te kunnen maken voor de luchtdoop. De eventuele winnaar aanvaardt via zijn deelname aan de wedstrijd dat
zijn/haar naam bekend wordt gemaakt door de organisator via diens facebookpagina, evenals diens identificatie als deelnemer
aan de wedstrijd, en verzaakt alle rechten daaromtrent. Door zijn deelname aan de wedstrijd en door het enig feit zijn /haar
emailadres te hebben ingegeven, verklaart de deelnemer zich akkoord met het gebruik van de gegevens voor zijn identificatie
en de contact name in de veronderstelling dat hij/zij wint. De gegevens van de deelnemers zullen in een gegevensbank
opgenomen worden en zijn desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door
de organisator. De deelnemers hebben een toegangsrecht, een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op
verzet tegen hun gebruik voor marketing doeleinden.
Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website www.heliservicesbdr.be

