
 
Wedstrijdreglement Topfloor nv 

 
Wedstrijdreglement 
Dit reglement is van toepassing op alle wedstrijden georganiseerd door Topfloor nv, Lodderstraat 
18, 2880 Bornem. 
 

1. Indien er specifieke condities van toepassing zijn voor een wedstrijd, zal er een apart 
reglement opgemaakt worden voor deze wedstrijd. De inhoud van het aparte reglement 
zal altijd alle andere regels overtreffen. 

2. De inzendingen worden beoordeeld door een interne jury bij Topfloor nv. 
3. Het resultaat van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Het resultaat kan niet betwist 

worden. Indien een winnaar de prijs weigert, heeft Topfloor nv het recht om een nieuwe 
winnaar te kiezen. 

4. Wanneer deelnemers een foto doorgeven, stemmen ze er automatisch mee in dat deze 
kan verschijnen op de website of andere communicatiekanalen van Topfloor nv. 

5. Minderjarigen kunnen meedoen met de expliciete toestemming van een ouder of voogd. 
Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hij/zij op ieder moment 
geweigerd worden om verder deel te nemen aan de wedstrijd, en zijn/haar recht op een 
prijs kan afgenomen worden. 

6. Wie een prijs wint zonder te voldoen aan de voorwaarden om mee te doen met de 
wedstrijd, zal automatich zijn recht op de prijs verliezen, zonder compensatie. 

7. Indien de wedstrijd rond een kennisvraag draait, moet de deelnemer een correct 
antwoord geven. Als meerdere deelnemers het correcte antwoord geven, zal de winnaar 
bepaald worden door loting. 

8. Indien de wedstrijd rond een andere intellectuele inspanning draait, bijvoorbeeld een 
profieltest, zal de winnaar gekozen worden uit alle deelnemers die alle stappen correct 
doorlopen hebben. 

9. Indien de wedstrijd rond een creatieve opdracht draait, bijvoorbeeld een foto, tekst of 
video, zal de winnaar(s) gekozen worden door Topfloor nv in functie van de criteria door 
hen gesteld. Door deel te nemen aan de wedstrijd met creatieve input geeft de 
deelnemer toestemming aan Topfloor nv om deze creatieve contributie gratis, zonder 
restricties in tijd of ruimte, op de website of andere communicatiekanalen van Topfloor nv 
te posten. De deelnemer verklaart hiermee dat hij de nodige rechten (intellectuele 
eigendomsrechten en persoonlijke rechten) heeft om toestemming te geven om deze 
creatieve input te publiceren en vrijwaart Topfloor nv van mogelijke claims in verband met 
deze creatieve contributie. Dit wil zeggen dat een creatieve contributie origineel moet zijn, 
alleen gecreëerd door de deelnemer(s). Dit mag op geen enkele manier een copyright 
bevatten of bestaan uit beschermd materiaal gemaakt door een derde partij (tenzij de 
deelnemer uitdrukkelijke toestemming heeft om dit materiaal te gebruiken). 

10. Topfloor nv is op geen enkele manier verplicht om een creatieve contributie te gebruiken 
of publiceren, en kan op elk moment om elke reden een creatieve contributie verwijderen. 
Dit is bijvoorbeeld mogelijk als Topfloor nv vermoed dat de deze niet aan de voorwaarden 



om deel te nemen voldoet, of als de inhoud om eender welke reden als ongepast wordt 
gezien. 

11. Alle communicatie verloopt via Facebook en via mail. Deelnemers kunnen altijd meer info 
verkrijgen via info@thedecofactory.be 

12. Topfloor nv is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke klachten of 
ongevallen die zouden gebeuren als resultaat van het winnen van een prijs of de 
deelname aan een wedstrijd. 

13. Topfloor nv is niet verantwoordelijk wanneer een prijs niet bezorgd kan worden doordat 
de deelnemer onvolledige of foutieve contactinformatie doorgaf bij deelname. 

14. Topfloor nv is niet verantwoordelijk voor schade door de bezorger van de prijs 
(bijvoorbeeld vertraging, schade, staking of verlies). Als de prijs bijvoorbeeld verstuurd is 
met een koerier en niet overhandigd kan worden aan de winnaar, is Topfloor nv niet 
verantwoordelijk. Indien de winnaar zijn prijs ook op een later moment niet gaat ophalen 
of als er geen bericht achtergelaten was, is dit niet de verantwoordelijkheid van Topfloor 
nv. Zelfs in geval dat het bericht verloren of beschadigd is op een manier waarop ze 
onleesbaar werd, is Topfloor nv niet aansprakelijk. 

15. Drukfouten, typfouten of grammaticale fouten, maar ook technische problemen 
(communicatie via e-mail inbegrepen) kunnen niet ingeroepen worden als reden voor 
enige verplichting langs de zijde van Topfloor nv. 

16. Als Topfloor nv gedwongen wordt om de wedstrijd uit te stellen, in te korten, te cancellen, 
het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Topfloor nv 
hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden. 

 
Prijs 
 

17.  Deelnemers kunnen een prijs winnen die gekozen is door Topfloor nv. 
18. De prijs kan niet ingeruild worden of omgezet in cash geld. 
19. Topfloor nv kan de prijs op ieder moment veranderen door productie of inhoudelijke 

redenen. 
20. De prijs is beperkt tot de (naakte) prijs zoals die beschreven is in de wedstrijd 

aankondiging of op een andere manier. Het kan op geen enkele manier van Topfloor nv 
verwacht worden om aanvullende diensten te verlenen die gelinkt zijn aan de prijs. 

21. Topfloor nv is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortvloeien uit het 
accepteren van de prijs door de winnaar. Topfloor nv kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor enig defect in de prijs of als de prijs niet aan de gestelde verwachtingen 
voldoet. 

22. De persoonlijke data die Topfloor nv over de deelnemers verzamelt vallen onder de wet 
van 8 december 1992 omtrent de bescherming van de privacy. Ze zullen verwerkt en 
gebruikt worden in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in de algemene 
voorwaarden onder de sectie ‘Persoonsgegevens en gegevensbescherming’ op de 
website. 

23. Deze wedstrijdvoorwaarden zijn gepubliceerd op de website en kunnen indien gewenst 
ook uitgeprint worden. 

 
Bornem, België, 19 november 2019  


