REGLEMENT VAN DE WINACTIE
WW x DKN TECHNOLOGY WINACTIE
Artikel 1 – Presentatie van het organiserende bedrijf
WW is een handelsmerk van WW International, Inc. © 2019 WW International, Inc. (Alle rechten voorbehouden.
WW Belgie NV/SA, Kolonel Bourgstraat 123-125 B14, 1140 BRUSSEL (EVERE), met ondernemingsnummer BE
0454673246, organiseert een Winactie zonder aankoopverplichting organiseert.
Artikel 2- Deelname
De deelname aan deze Winactie is gratis, niet bindend en zonder koopverplichting voor WW members die

beschikken over een abonnement op de WW app.

Alle meerderjarige natuurlijke personen die in België wonen kunnen aan de Winactie deelnemen.
Noch de organisators van de Winactie noch de werknemers van WW en hun naaste familie kunnen deelnemen aan
de Winactie en deze winnen.
Het deelnemen aan de Winactie houdt in dat alle bepalingen van dit Reglement, van de op Internet geldige
deontologieregels, evenals van de op spellen en loterijen toepasbare wetten en reglementen aanvaard worden.
Indien de Deelnemer de in dit Reglement omschreven deelnamevoorwaarden niet naleeft, zal deze uit de Winactie
uitgesloten en zijn deelname ongeldig verklaard worden.
De zich aan fraude, poging tot fraude of niet-naleving van het Reglement schuldig makende persoon zal uit de
Winactie uitgesloten worden. Ook behoudt de Organisator zich het recht voor een strafvervolging in te stellen
tegen de betrokken persoon.
De Winactie is toegankelijk via de WW app. Iedereen die in de periode van 7/02/2022 en 21/03/2022 minimaal drie
WW app challenges voltooid (waarvoor hij/zij dan telkens een “badge” verdient), nemen automatisch deel aan de
Winactie.

Artikel 3 – Data van de Winactie
- De Winactie begint op 06/02/2022 en eindigt op 20/03/2022 om 24:00 uur (tijd van Brussel).
- Op 31/03/2022 zal het organiserende bedrijf een trekking organiseren om de winnaars te bepalen. De
winnaars moeten tijdens de actieperiode tenminste 3 WW app challenges volledig voltooid hebben.
- Op 01/04/2022 zullen de winnaars op de website worden gepubliceerd en via de WW app op Connect worden
geïnformeerd. Vervolgens zullen de winnaars een vanuit WW een e-mail ontvangen met uitleg over hoe zij hun
prijs kunnen bekomen (vrije keuze tussen één van de toestellen vermeld in artikel 5).
- Iedere winnaar heeft tot uiterlijk 30/04/2022 om zijn of haar prijs te innen bij DKN Technology.

Artikel 4 – Deelname en spelregels
Vanaf 06/02/2022 ontvangen alle WW members informatie (o.m. via e-mail en app) over de Winactie, en hoe zij
kunnen deelnemen.
Om aan de Winactie deel te nemen, moet de Deelnemer tenminste drie WW app challenges volledig voltooid
hebben.
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Overeenkomstig de geldende wet in voege beschikken Deelnemers over het recht de hun betreffende gegevens te
raadplegen, te wijzigen en te verwijderen. Hiervoor kunnen zij naar het adres van de Winactie schrijven.
Er wordt maximaal één kans per geldig betalend WW app abonnement in rekening gehouden. De winnende
persoon wordt bepaald door de naam en voornaam die verbonden is aan het abonnement van de WW app. Per
persoon kan slechts 1 prijs gewonnen worden.
Indien de organisators ervan overtuigd zijn dat bepaalde Deelnemers zich schuldig gemaakt hebben aan
verschillende inschrijvingen of andere fraudes, behouden ze zich te allen tijde het recht voor deze Deelnemers
zonder voorafgaande verwittiging te diskwalificeren.

Artikel 5 – Prijzen
Te winnen: 3 DKN Technology fitnesstoestellen. Winnaars hebben de keuze uit een selectie van 3 toestellen: DKN
Hometrainer AM3i, DKN Loopband AIRRUN Z, DKN Crosstrainer XC190i. De gekozen prijs zal aan huis geleverd
worden (enkel op een adres in België).

Artikel 6 – Toekenning van de Prijzen
De
door
de
Organisators
aangeduide
winactie
winnaars
zullen
op
de
website
(URL:
https://www.weightwatchers.com/be/nl/m/cms/challengeswwdkn) en via de WW app op Connect worden vermeld.
De fitnesstoestellen zullen thuis bij de winnaars geleverd worden op een datum die verder afgesproken wordt met
de klantendienst van DKN Technology.
De Organisator behoudt zich het recht voor de toekenning van een lot (prijs) te weerhouden aan een Winnaar die
niet aan de bepalingen van het Reglement voldoet. Een niet toegekend lot blijf het eigendom van de Organisator.
De Organisator is niet verplicht op de vragen van de Deelnemers of Internetgebruikers te antwoorden (zij het
schriftelijk, per e-mail, fax of telefoon, of ieder ander communicatiemiddel) in verband staande met de
voorwaarden van de Winactie, de interpretatie of de toepassing van het Reglement of de bepaling van de
Winnaars.
De loten kunnen in geen geval worden teruggenomen, ingewisseld – zij het tegen hun waarde in geld of tegen een
ander lot – of overgedragen aan een derde persoon. In geval van overmacht, of indien noodzakelijk ten opzichte
van de omstandigheden, behoudt de Organisator zich echter de mogelijkheid de aangeboden loten op ieder
moment door andere loten van overeenkomende waarde te vervangen.
De loten kunnen in geen geval het voorwerp zijn van bezwaren of vorderingen. De Winnaars verbinden zich ertoe
de Organisator niet aansprakelijk te stellen, o.a. voor de kwaliteit van de loten of de gevolgen van het bezit ervan.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incidenten/ongelukken die zich zouden voordoen tijdens
het gebruik van de loten.
Loten die teruggestuurd zouden worden wegens moeilijkheden worden niet teruggezonden of opnieuw uitgedeeld;
zij blijven het eigendom van de Organisator. De Winnaars verliezen dan hun winst zonder dat de Organisator
hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de zending aan het door de Winnaar
aangegeven postadres niet kan worden geleverd, ongeacht de reden.
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Artikel 7 – Algemene informatie
7.1 De deelname aan de Winactie houdt in dat de deelnemer het Reglement volledig en onvoorwaardelijk
aanvaardt. Indien er zich problemen voordoen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van het
Reglement, is het oordeel van het organiserende bedrijf beslissend.
Bij fraude of pogingen tot fraude met begin van uitvoering ervan met het oog op het oneerlijk ontvangen van een
lot, niet-naleven van het Reglement, of kwaadwillige intentie om het verloop van de promo-actie te belemmeren,
kan de betrokken persoon uit de Winactie uitgesloten worden. Ook behoudt het organiserende bedrijf zich het
recht voor indien nodig een strafvervolging in te stellen tegen de betrokken persoon.
7.2 De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij vanwege overmacht of onafhankelijke
gebeurtenissen de Winactie moet annuleren, inkorten, verlengen of uitstellen, of de deelnamevoorwaarden en/of
de regels van de Winactie moet wijzigen.
7.3 Bij overmacht behoudt zich de Organisator het recht voor te allen tijde de nodige wijzigingen aan het
Reglement van de Winactie aan te brengen, zonder voorafgaande verwittiging. De Organisator hoeft zijn besluit
niet te rechtvaardigen en kan hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. In zoverre de deelnemer na
inwerkingtreding van de wijzigingen aan de Winactie deelneemt, wordt hij verondersteld de wijzigingen te hebben
aanvaard.
Toevoegingen of wijzigingen aan dit Reglement (behalve wat betreft de deelnamevoorwaarden) kunnen eventueel
tijdens de Winactie bekendgemaakt worden. Deze zullen dan beschouwd worden als bijlagen van het Reglement.
Artikel 8 – Indiening van het Reglement
Het Reglement wordt gratis ter beschikking gesteld op de website van WW.

Artikel 9 – Geschillen
Indien er zich problemen voordoen met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van het Reglement, is het
oordeel van het organiserende bedrijf beslissend.
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