
WEDSTRIJDREGLEMENT PAASACTIE WEST-END 

 -- WEDSTRIJDVERLOOP— 

Er wordt een wedstrijd ingezet tijdens het Paasweekend 2020. Actie vangt aan op vrijdag 10 
april 2020 om 18u en sluit af op dinsdag 14 april 2020 om 8u in de ochtend. Er worden drie 
winnaars uitgeloot uit de inzendingen die elk kans maken op een kortingsbon van 20% bij 
aankoop van kinderschoenen. De kortingsbon is zes maanden na uitreiking geldig en kan 
worden gebruikt bij een aankoop in de webshop of een van de fysieke winkels die eigendom 
zijn van West-End nv. De korting kan niet worden gecumuleerd met andere acties.  

West-End nv zal instaan voor het correcte verloop van de wedstrijd en zal de actie 
aankondigen op vrijdag 14 april 2020 om 18u op de volgende wijze:  

- Facebook post & story 
- Button op de webshop van West-End.be 

De actie loopt op bovengenoemde data. Er zal via verschillende bovengenoemde kanalen 
worden gecommuniceerd over de winactie. Om kans te maken de vooropgestelde prijs te 
winnen moet de deelnemer: 

- De kleurplaat downloaden via de button op de webshop, te bereiken via het webadres: 
https://west-end.be  

- De kleurplaat inkleuren  
- De kleurplaat verzenden naar info@west-end.be 
- De kleurplaat moet voor 8u in de ochtend op dinsdag 14 april 2020 worden ingestuurd 

naar bovengenoemd e-mailadres 
- Een foto of scan van de kleurplaat volstaan om kans te maken op de prijs  

Elke deelnemer kan slechts éénmaal uitgeloot worden als winnaar door trekking.  

 -- WEDSTRIJDVOORWAARDEN-- 
1. De actie vangt aan op vrijdag 10 april 2020 om 18u en loopt tot 08u in de ochtend van 
dinsdag 14 april 2020.   
 
2. Elke deelnemer kan slechts éénmaal een prijs winnen, op 14 april 2020 worden drie 
winnaars uitgeloot door mevr. Carole Thewissen, bijgestaan door mevr. Anne de Longueville 
 
3. Een ingekleurde kleurplaat moet worden ingezonden naar info@west-end.be voor het 
vermelde afsluitmoment.  
 
4. De te winnen prijs is een kortingsbon van 20% bij aankoop van kinderschoenen. De bon is 
zes maand na uitreiking geldig en kan worden gebruikt in de webshop of een van de fysieke 
winkels van West-End nv. Winnende deelnemers zullen worden geïnformeerd over de 
mogelijkheid van besteding en praktische afhandeling van de prijs door mevr. Carole 
Thewissen. De kortingsbon is enkel geldig bij aankoop van kinderschoenen en kan niet 
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worden gebruikt voor andere producten als zij die gericht zijn op kinderen en jonge 
adolescenten.  
 
5. West-End nv maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. West-End 
nv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die 
(on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is niet overdraagbaar, niet 
cumuleerbaar, ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan 
ook in geen geval afgestaan, ingeruild worden voor een som geld of te koop worden 
aangeboden. 
 
6. De uiteindelijke winnaars zullen worden vastgesteld door mevr. Carole Thewissen op basis 
van de correct ingezonden kleurplaten.  

- Kleurplaat ingezonden voor afsluitdatum 
- Op het correcte e-mail adres  
- Vermelding van de deelnemer of diens wettelijke voogd  

 
7. Winnaars en andere eventueel aanwezige personen gaan akkoord met het feit dat de 
beelden behorende binnen de winactie door West-End nv mogen worden herbruikt. Beelden 
mogen, zonder enige vergoeding of toestemming aan hen of de andere aanwezige personen 
verschuldigd te zijn, verspreid worden via alle communicatiekanalen van West-End nv zoals, 
maar niet beperkt tot, Facebook, Instagram of de website. 
 
8. Elke deelnemer geeft West-End nv door deelname de toestemming zijn/haar 
persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat West-End nv de deelnemer kan 
informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze gegevens worden niet doorgegeven 
aan derden.  
 
9.West-End nv kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht, de 
duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of wordt 
geannuleerd.  
 
10. West-End nv behoud zich ten het recht allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. 
Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement. 


