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Wedstrijdreglement 
Kleur & win een gratis pannenkoekenfeest 
 
Artikel 1 
Dit wedstrijdreglement geldt voor de wedstrijd ‘Kleur & Win een gratis pannenkoekenfeest’ dat georganiseerd 
wordt door:  

LAGO Gent Rozebroeken 
Victor Braeckmanlaan 180 
9040 Gent 
Ondernemingsnummer: btw BE 0823.390.042 

Artikel 2 
De wedstrijd start op donderdag 17 november 2022 en eindigt op 6 december 2022. Deze actie staat open voor 
alle personen met verblijfplaats in België met uitzondering van kinderen van personeelsleden van LAGO en van 
alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun 
adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig 
zijn, zijn uitgesloten. 
 
Artikel 3 
LAGO Gent Rozebroeken behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te 
korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. LAGO Lier Gent Rozebroeken kan daarvoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor 
welke verplichting dan ook vanwege LAGO Gent Rozebroeken. 
 
Artikel 4 
De hoofdprijs bestaat uit 1 gratis kinderfeestje (op een datum naar keuze voor 06/12/2023) met pannenkoeken 
voor 10 kinderen (= inclusief de winnaar), geldig bij LAGO Gent Rozebroeken. Begeleiders zijn niet inbegrepen in 
de prijs.  

Artikel 5 
LAGO Gent Rozebroeken maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator kan 
niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt 
met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijzen 
die om eender welke reden niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van LAGO Gent Rozebroeken. 
De prijzen, toegekend aan de winnaars, kunnen op geen enkel moment ter discussie gesteld worden, noch kunnen 
deze prijzen, geheel of gedeeltelijk, in geld worden omgezet, noch omgeruild of vervangen worden, om welke 
reden dan ook. 
De prijzen zijn niet overdraagbaar. LAGO Gent Rozebroeken behoudt zich het recht voor om de prijzen om te 
zetten in een prijs met gelijkaardige waarde en – in de mate van het mogelijke – met gelijkaardige kenmerken. Een 
prijs is persoonlijk ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 
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Artikel 6 
Verloop van de wedstrijd: 

• Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel na het inkleuren van een kleurplaat, te verkrijgen aan het onthaal. 
Deelnemers kunnen de kleurplaat ook downloaden via de website:  

https://www.lago.be/gent/wedstrijden  
• De deelnemer dient zijn gegevens correct in te vullen. 
• Na afloop van de wedstrijd zal er 1 winnaar gekozen worden door de Sint. De jury selecteert de winnaar 

op basis van voorgaande elementen. Over het oordeel van de jury is geen discussie mogelijk. 

Artikel 7 
Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd (internetverbinding,...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In 
geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de organisator. 

Artikel 8 
Na het bepalen van de winnaar van de wedstrijd zal LAGO Gent Rozebroeken binnen een termijn van 4 weken met 
de winnaar telefonisch of per mail contact opnemen om met hem/haar de praktische modaliteiten voor het in 
ontvangst nemen van de prijs af te spreken. Deze prijs wordt in principe uitsluitend overhandigd aan de 
winnaar/winnares zelf of aan de ouder of voogd van de winnaar/winnares, die daarvoor kan verzocht worden om 
zijn/haar identiteit te bewijzen. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs, indien hij/zij daarna zijn/haar 
prijs niet binnen de afgesproken termijn en volgens de afgesproken modaliteiten (die schriftelijk zullen worden 
vastgelegd) in ontvangst heeft genomen. 
De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de onvolledige, onjuiste of achterhaalde 
adressen en/of persoonsgegevens van de winnaars. De niet-winnaars worden niet verwittigd. 

Artikel 9 
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens correct en volledig in te 
vullen op het wedstrijdformulier. Deelnemers die deze gegevens niet of onvolledig invullen, komen niet in 
aanmerking om de wedstrijdprijs te winnen. LAGO Gent Rozebroeken verwerkt deze persoonsgegevens conform 
aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:  
 

• Naam + leeftijd kind (Deze informatie helpt de jury bij het toekennen van de prijs.) 
• E-mailadres (Deze informatie is nodig om de deelnemer te kunnen contacteren indien hij/zij tot de 

winnaars behoort.) 
• Postcode (Deze informatie is nodig om de deelnemer te kunnen contacteren indien hij/zij tot de winnaars 

behoort.) 
 
De persoonsgegevens worden enkel voor de hierboven vermelde doeleinden verwerkt en slechts zolang de 
wedstrijd loopt. De gegevens worden na afloop 1 jaar bewaard om reacties te kunnen afhandelen en worden na 
het verstrijken van deze termijn verwijderd. 

De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op een vrije en uitdrukkelijke toestemming die de 
deelnemers gegeven hebben bij het invullen van het wedstrijdformulier. 

https://www.lago.be/gent/wedstrijden
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Het is steeds mogelijk om als deelnemer je toestemming en bijgevolg deelname aan de wedstrijd in te trekken 
door een mail te sturen naar rozebroeken@lago.be. Hoe je je andere rechten onder de Privacywetgeving kan 
uitoefenen, kan je terugvinden in onze privacy policy.  

 
Artikel 10 
LAGO Gent Rozebroeken kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van 
deelnamegegevens. 
 
Artikel 11 
Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen. Meermaals deelnemen leidt tot uitsluiting van de deelnemer. 

Artikel 12 
In geval van vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt LAGO Gent Rozebroeken zich uitdrukkelijk 
het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van 
LAGO Gent Rozebroeken uit te sluiten. 

Artikel 13 
Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op https://www.lago.be/gent/wedstrijden  
Door deelname aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien in dit reglement. 
 
Artikel 14 
Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vraag of het mechanisme van de wedstrijd, 
noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. Huidig 
reglement is onderwerpen aan het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en 
Rechtbanken van Brussel bevoegd. 
 
Artikel 15 
Niets uit of met betrekking tot deze actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LAGO Gent Rozebroeken. 
 
 
In samenwerking met:   
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