
 

Wedstrijdvoorwaarden Wedstrijd ‘Eindejaarsactie Oostkamp’ 

 
Artikel 1 – Organisatie 

 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Joyn Belgium nv, met maatschappelijke zetel te 

Koningsstraat 146, 1000 Brussel, België met ondernemingsnummer 0846.759.718, hierna 

‘Joyn’ genoemd, Shopping Oostkamp vzw, met maatschappelijke zetel te Kortrijksestraat 45, 

8020 Oostkamp, België, zonder ondernemingsnummer, vertegenwoordigd door Pieter Demey, 

hierna ‘Shopping Oostkamp vzw’ genoemd en Unizo Oostkamp, met maatschappelijke zetel te 

Brugsestraat 1, 8020 Oostkamp, België, zonder ondernemingsnummer, vertegenwoordigd door 

Mattias Meuleman , hierna ‘Unizo Oostkamp’ genoemd.  

 

Artikel 2 - Deelnemende Handelaar 

 

Joyn Handelaren kunnen op uitnodiging van de gemeente Oostkamp deelnemen als 

medeorganisator aan deze wedstrijd. 

 

Artikel 3 – Periode 

 

De wedstrijd zal lopen van zaterdag 8 december 2018 tot en met maandag 31 december 2018 

(valideren vouchers tot en met 7 januari 2019). 

 

Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp of Joyn hebben het recht ten alle tijden de wedstrijd 

stop te zetten, en dit voor de einddatum hierboven vermeld. Een deelnemende Joyn Handelaar 

heeft ten alle tijden het recht zich uit de wedstrijd terug te trekken.  

 

Uiteraard zullen verworven prijzen niet beïnvloed worden door de stopzetting van de wedstrijd. 

 

 

Artikel 4 – Voorwaarden tot deelname 

 

De deelnemer is een natuurlijk persoon die minstens de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de 

maandag van de wedstrijdweek waarin hij meespeelt.  Deelnemen tot deze wedstrijd kan enkel 

door het compleet invullen van de gevraagde velden op de daarvoor voorziene wedstrijdpagina.  

Deelname kan enkel voor niet-professionele doeleinden. 

 

Een deelnemer kan enkel voor zichzelf deelnemen. 

 

Personeelsleden (werknemers en zelfstandigen) en familie tot in de eerste graad van Joyn, én 

onderaannemingen die meewerken aan deze wedstrijd, worden uitgesloten van deelname. 

 

Winnaars worden als deelnemer niet uitgesloten. Het is dus mogelijk meerdere keren te winnen. 

 

Artikel 5 - Verloop van de wedstrijd voor de deelnemer 



 

Om deel te nemen dient de deelnemer te winkelen bij een handelaar die participeert in deze 

wedstrijd.  Een deelname is pas definitief na een aankoop in een deelnemende handelszaak.  

Het is dus mogelijk meerdere keren deel te nemen tot een wedstrijd via eenzelfde handelaar op 

verschillende dagen, ofwel via verschillende handelaren op eenzelfde dag. 

 

Bij handelaars die geen lid zijn van Joyn, zal de handelaar bij iedere aankoop één 

wedstrijdticket uitdelen. De consument kan enkel deelnemen aan de wedstrijd als hij de unieke 

code(s) invoert op de daarvoor voorziene wedstrijdpagina.  

 

Bij handelaars die lid zijn van Joyn, kan de consument deelnemen door het scannen van zijn 

Joyn kaart of app bij zijn aankopen. Hij ontvangt dan automatisch één, drie of vijf winstkans(en 

per scan op de iPad.  

 

Artikel 6 – Prijzen 

 

Volgende prijzen zijn te winnen: 

●       80 bonnen om te winkelen bij de deelnemende handelszaken in Oostkamp en dat elk ter 

waarde van 50 euro; 

●       Sportpakket ter waarde van 300 euro bij handelszaak ‘Bodies by Jasmijn’; 

●       Permanente make-up of micropigmentatie ter waarde van 350 euro bij handelszaak 

‘Instituut Cleopatra’; 

●       Cadeaubon ter waarde van 250 euro bij handelszaak ‘Sam & Sieber’; 

●       Cadeaubon ter waarde van 250 euro bij handelszaak ‘Slagerij De Fruyt’; 

●       Cadeaubon ter waarde van 250 euro bij handelszaak ‘Slagerij-traiteur Vermeersch’; 

●       Boeken van de gelato-foodtrailer (straal maximum 20 km) met ijsjes voor 100 personen - 

ter waarde van 495 euro bij handelszaak ‘Gelato Queen’; 

●       Kleur- en stijladvies, met een waardebon van 80 euro, voor een totale waarde van 250 

euro bij handelszaak ‘Elle Nord’; 

●       All-in behandeling ter waarde van 250 euro bij handelszaak ‘The Beautys’; 

●       Cadeaubon ter waarde van 250 euro bij handelszaak ‘Keurslager De Zaeyer’; 

●       Ambachtelijk vervaardigde wijnstolp met exclusieve wijn van Domaine La Bouysse, 

L’indécent ter waarde van 250 euro bij handelszaak ‘Tire-Bouchon’. 

 

Joyn, Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp of de deelnemende handelaar behoudt zich 
het recht de te winnen prijzen te wijzigen. Zulks laat de prijzen dewelke reeds verworven 
werden onverlet. 
 
De prijzen worden niet contant ter beschikking gesteld. 
 

Artikel 7 – Bepaling van de winnaar 

 

Na het aflopen van de wedstrijdweken worden de winnaars van de wedstrijd bepaald.   

 

Artikel 8 – Uitreiking van de prijzen 

 



 

Indien Joyn, Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp of de deelnemende handelaar over het 

telefoonnummer van de winnaar beschikt, zal de winnaar telefonisch gecontacteerd worden.  

Anders ontvangt de winnaar een bevestigingsmail.  Via deze weg zal er afgesproken worden 

om de prijs te overhandigen. 

 

Indien er geen reactie komt op de e-mail, wordt er binnen de twee weken na de eerste mail nog 

2x een e-mail gestuurd naar de winnaar.  Heeft de winnaar na 5 werkdagen volgend op de 

laatste e-mail nog steeds geen contact opgenomen, dan heeft shopping Oostkamp vzw, Unizo 

Oostkamp of de deelnemende Joyn Handelaar het recht de prijs in te houden. 

 

De deelnemer dient de prijs op afspraak af te halen binnen de maand volgend op de laatste dag 

van de wedstrijdweek waarin hij gewonnen heeft. Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp of 

de deelnemende Handelaar bepaalt discretionair waar de deelnemer zijn prijs moet afhalen: 

ofwel bij de gemeente Oostkamp, ofwel bij de deelnemende Handelaar waar de winnende scan 

plaatsvond. 

 

Bij het afhalen van de prijs, zal de deelnemer gevraagd worden zich te identificeren aan de 

hand van zijn identiteitsbewijs, de Joyn-app en de bevestigingsmail. De prijs is niet 

overdraagbaar en dus uniek verbonden aan de winnende deelnemer. De prijzen kunnen niet 

worden ingewisseld voor contant geld. 

 

Artikel 9 – Uitsluiting 

Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of de deelnemende Handelaar kan op ieder 

moment een deelnemer uitsluiten van deelname aan deze wedstrijd, als deze niet voldoet aan 

de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of 

misbruik. Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of de deelnemende Handelaar 

behouden zich in die gevallen ook het recht om teruggave te vragen van een eventueel reeds 

overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Shopping Oostkamp vzw, 

Unizo Oostkamp, Joyn of deelnemende Handelaar geleden schade (inclusief imagoschade). 

 

Deze beslissing tot uitsluiting is niet vatbaar voor beroep. 

 

Artikel 10 – Overmacht 

 

Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering 

buiten de wil van Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of deelnemende Handelaar 

de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de wezenlijke onderdelen 

ervan wijzigt, worden Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of de deelnemende 

Handelaar ontlast van iedere verbintenis. 

 

Artikel 11 – Wijziging van de wedstrijd 

 

Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of deelnemende Handelaar behouden zich het 

recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of 



 

omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Shopping Oostkamp vzw, Unizo 

Oostkamp, Joyn of deelnemende Handelaar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, 

ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, 

uitgesteld of geannuleerd. 

 

Indien één of meer bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar 

zijn of in strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid of 

uitvoerbaarheid van deze bepalingen niet in het gedrang brengen maar zal Shopping Oostkamp 

vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of deelnemende Handelaar een vervangende bepaling vaststellen 

die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare 

bepaling benadert. 

Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend door Shopping 

Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of deelnemende Handelaar en is niet vatbaar voor 

beroep. 

Artikel 12 - Eventuele klachten 

 

Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van de 

voorwaarden en van iedere beslissing van Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of 

de deelnemende Handelaar. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door 

Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of de deelnemende Handelaar. Dit reglement 

is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de 

rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt. 

 

Artikel 13 – Algemeen 

 

Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door 

onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op Joyn, indien deze alle noodzakelijke 

beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. 

 

Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer dat Shopping Oostkamp vzw, Unizo 

Oostkamp, Joyn of de deelnemende Handelaar op generlei wijze aansprakelijk kan worden 

gesteld in het kader van de wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout. 

Shopping Oostkamp vzw, Unizo Oostkamp, Joyn of de deelnemende Handelaar zijn aldus niet 

aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade dewelke zou ontstaan in hoofde van enige 

deelnemer in het kader van de Wedstrijd. 

 

 


