
 

  

Fotowedstrijd Horeca Partners 
Horeca Expo 2018 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. Organisator 

De fotowedstrijd wordt georganiseerd door Horeca Partners BVBA, met maatschappelijke zetel te Desguinlei 184, 

2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer 0870.617.164. 

2. Verloop van de wedstrijd 

De fotowedstrijd loopt van zondag 18 november 2018 om 10.30u in de voormiddag tot maandag 26 november 2018 

om 9u in de voormiddag. 

Om deel te nemen aan de fotowedstrijd en in aanmerking te komen voor de prijs die aan de fotowedstrijd verbonden 

is, dient een kandidaat-deelnemer cumulatief de volgende stappen te doorlopen: 

1. Een kandidaat-deelnemer dient tijdens Horeca Expo 2018 (georganiseerd in Flanders Expo, Maaltekouter 

1 te 9051 Gent; van zondag 18 november 2018 tot en met woensdag 21 november 2018 telkens geopend 

van 10.30u tot 19u en op donderdag 22 november 2018 geopend van 10.30u tot 17u) naar de stand van 

Horeca Partners (hal 3 van Flanders Expo, stand nummer 3127) te komen en daar met de aanwezige 

photo booth een foto van zichzelf (en eventuele andere personen) te laten maken. 

2. Bij het maken van de foto met de photo booth dient de kandidaat-deelnemer nauwgezet de instructies op 

het scherm van de photo booth te volgen. Wie wenst deel te nemen aan de fotowedstrijd moet op het 

scherm van de photo booth uitdrukkelijk toestemming geven dat de genomen foto ook gedeeld mag 

worden via een fotoalbum op de Facebookpagina van Horeca Partners. Deze toestemming wordt expliciet 

geacht te gelden voor alle personen die op de betrokken foto zichtbaar zijn. Via de photo booth moet door 

de kandidaat-deelnemer ook een e-mailadres opgegeven worden. 

3. Vervolgens moet de kandidaat-deelnemer schriftelijk zijn of haar naam en voornaam, alsook het e-

mailadres dat op de photo booth werd ingegeven, opgeven, waarbij de kandidaat-deelnemer nogmaals 

uitdrukkelijk bevestigt dat de met de photo booth genomen foto gedeeld mag worden via een fotoalbum 

op de Facebookpagina van Horeca Partners. Deze toestemming wordt expliciet geacht te gelden voor alle 

personen die op de betrokken foto zichtbaar zijn. 
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Een kandidaat-deelnemer aan de fotowedstrijd komt alleen in aanmerking voor de prijs die aan de fotowedstrijd 

verbonden is wanneer de 3 bovenvermelde stappen cumulatief doorlopen werden, en dat onverminderd de in punt 

4. van dit wedstrijdreglement beschreven “Algemene voorwaarden”. Het is bijgevolg uitsluitend de persoon wiens 

naam, voornaam en e-mailadres op de schriftelijke deelnemerslijst door de kandidaat-deelnemer worden ingevuld 

die definitief deelneemt aan de fotowedstrijd en die kans maakt op de in punt 3. van dit wedstrijdreglement 

beschreven prijs. 

De fotowedstrijd wordt gewonnen door de deelnemer wiens foto in het fotoalbum op de Facebook-pagina van 

Horeca Partners op maandag 26 november 2018 om 9u in de voormiddag de meeste “likes” heeft verzameld. In 

het kader van deze fotowedstrijd worden de volgende Facebook-reactieknoppen als “likes” beschouwd: “leuk”, 

“geweldig”, “grappig” en “verbluft”. Clicks op de Facebook-reactieknoppen “verdrietig” en/of “boos” worden bijgevolg 

niet meegeteld als “likes” in het kader de fotowedstrijd. Wanneer er een ex aequo zou zijn, zullen de mogelijke 

winnaars een schiftingsvraag toegestuurd krijgen per mail.  

Deelnemers aan de fotowedstrijd worden aangemoedigd om zichzelf te taggen in de eigen foto in het fotoalbum op 

de Facebook-pagina van Horeca Partners, maar dit is geen verplichting om deel te nemen aan de fotowedstrijd. 

3. Prijs 

De winnaar van de fotowedstrijd wint een gastronomisch diner met overnachting voor twee personen, in Hotel – 

Restaurant Aldeneikerhof te Hamontweg 103, 3680 Maaseik (op te nemen voor einde 2019). 

De prijs is niet ruilbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.  

Horeca Partners behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijs te kunnen wijzigen. 

4. Algemene Voorwaarden 

De fotowedstrijd wordt enkel beheerst door dit reglement. Door deelname aan de fotowedstrijd aanvaardt elke 

deelnemer uitdrukkelijk, zonder enig voorbehoud en integraal dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die 

door Horeca Partners worden genomen. Elk geschil dat niet door dit reglement geregeld wordt, zal door Horeca 

Partners behandeld en beslecht worden, en kan in geen enkel geval door de deelnemers betwist worden. 

De uitslag van de fotowedstrijd is bindend en onherroepelijk. De uitslag kan niet worden aangevochten. Over de 

uitslag en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 

Om deel te kunnen nemen aan de fotowedstrijd moet de deelnemer minstens 18 jaar oud zijn op het moment van 

deelname. 

Indien een (kandidaat-)deelnemer niet aan alle voorwaarden heeft voldaan of in geval van misbruik of bedrog, 

houdt Horeca Partners zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van de fotowedstrijd en/of eventuele volgende 

wedstrijden. Horeca Partners kan in dat geval ook de prijs terugvragen en eventueel schadevergoeding eisen voor 

door Horeca Partners geleden schade (inclusief imago-schade). 

5. Eerbiediging van de Privacywetgeving 

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de recente GDPR-wetgeving van 25 mei 2018 wordt 
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meegedeeld dat Horeca Partners de door de deelnemers meegedeelde persoonsgegevens enkel zal verwerken in 

het kader van de fotowedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De 

betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen 

verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het hiertoe een mail te richten 

naar info@horecapartners.be.  

6. Aansprakelijkheid 

Horeca Partners behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te 

schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van 

dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de 

deelnemers. 

Horeca Partners is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden 

kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de fotowedstrijd. 

 

Horeca Partners is niet verantwoordelijk als een prijs niet bezorgd kan worden wanneer de deelnemer foutieve of 

onvolledige contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 

 

Als voor een prijs hoogdringendheid geldt (bijvoorbeeld op te nemen of uit te voeren voor een bepaalde einddatum), 

dan kan Horeca Partners de deelnemer vragen op een bepaald moment bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid 

van de deelnemer op dat moment, mag Horeca Partners de prijs aan een andere deelnemer toekennen. 

 

Als de deelnemer niet binnen de voorziene periode eventuele (bevestigings)formaliteiten vervult, dan vervalt zijn 

recht op een prijs en kan Horeca Partners de prijs aan een andere deelnemer toekennen. 

 

Druk-, spel- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als grond voor enigerlei 

verplichting of aansprakelijkheid in hoofde van Horeca Partners. 

 

Als Horeca Partners genoodzaakt is de fotowedstrijd uit te stellen of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen 

of de wedstrijdformule aan te passen, dan kan Horeca Partners hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden 

gesteld. 

 

Horeca Partners is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gebrek in de prijs of als de 

prijs niet aan de verwachtingen van de winnaar voldoet. 

 

Horeca Partners behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dit wedstrijdreglement indien nodig aan te passen, 

ook wanneer de fotowedstrijd reeds lopende zou zijn. 

7. Praktisch 

Deelnemers kunnen het wedstrijdreglement raadplegen via www.horecapartners.be of opvragen via 

info@horecapartners.be.  


