
 

Wedstrijdreglement - Back to Cool  
1. Je hoeft niets aan te schaffen om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. 

2. Alle bezoekers mogen deelnemen. Werknemers van winkels in Shopping 1 of hun directe 
familieleden (echtgenoten, ouders, broers, zussen en kinderen) kunnen niet deelnemen aan 
de wedstrijd. 

3. De einddatum van de winactie is 13/09/2021. Shopping 1 draagt geen verantwoordelijkheid 
voor inzendingen die niet compleet, niet leesbaar of corrupt zijn, of die om wat voor reden 
dan ook niet ontvangen zijn door Shopping 1 op de genoemde sluitingsdatum. Inzendingen 
via vertegenwoordigers of derde partijen zijn niet geldig. 

4. Deze wedstrijd loopt uitsluitend in Shopping 1. 

5. Deelnemers kunnen 1 inzending binnenbrengen per persoon, er kan echter één prijs 
gewonnen worden per persoon. 

6. Verloop van de wedstrijd:  

o Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via het invullen van het wedstrijdformulier. 
Deelnemers vinden het wedstrijdformulier bij de activatie op het centrale plein van 
Shopping 1. Ook kan het formulier online gedownload en afgeprint worden, om 
naderhand het formulier fysiek binnen te brengen. Na het invullen van het 
wedstrijdformulier moet de deelnemer zijn formulier in de urne achterlaten. 

o Na afloop van de wedstrijd zullen de winnaars gekozen worden met het coolste 
vakantieverhaal door de jury van Shopping 1. 

7. De keuze van Shopping 1 staat vast. Hierover is geen correspondentie mogelijk. 

8. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in fysiek geld. 

9. De prijs is onder voorbehoud van beschikbaarheid. In het geval van onvoorziene 
omstandigheden behoudt Shopping 1 zich het recht voor om (a) alternatieve prijzen toe te 
kennen van vergelijkbare of grotere waarde en (b) in uitzonderlijke omstandigheden de 
promotie zonder kennisgeving te wijzigen of verhinderen. Hierover is geen correspondentie 
mogelijk. 

10. De winnaars zullen 16/09/2021 bekend gemaakt worden door Shopping 1 per e-mail en/of 
telefoon. De winnaar zal gecontacteerd worden om de praktische modaliteiten voor het in 
ontvangst nemen van de prijs af te spreken. Deze prijzen worden in principe uitsluitend 
overhandigd aan de winnaars zelf of aan de ouder of voogd van de winnaar/winnares, die 
daarvoor kan verzocht worden om zijn/haar identiteit te bewijzen.  

o De prijs dient binnen 1 maand te worden opgeëist. Als dat niet gebeurt, vervalt de 
afspraak en behoudt Shopping 1 zich het recht voor om de prijs aan een andere winnaar 
toe te kennen in overeenstemming met deze voorwaarden. 

11. Shopping 1 gebruikt gegevens die door deelnemers zijn verstrekt alleen in het kader van de 
wedstrijd, tenzij anders vermeld in de voorwaarden voor deelname. Door deel te nemen aan 



deze wedstrijd, geven deelnemers toestemming voor het gebruik van hun persoonlijke 
gegevens teneinde de administratie van deze wedstrijd. 

12. De winnaars stemmen in met een redelijke mate van publiciteit na de wedstrijd en met het 
gebruik van hun namen en foto’s voor dergelijke publiciteit. 
 

13. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt elke deelnemer in met deze voorwaarden. 

14. In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming), zullen de persoonsgegevens die u ons in het kader van 
de wedstrijd meedeelt (e-mailadres en telefoonnummer), niet worden opgenomen in de 
gegevensbestanden van Shopping 1. Deze gegevens zullen door Shopping 1 uitsluitend 
worden gebruikt en verwerkt om de regelmatigheid van de deelname aan deze wedstrijd te 
controleren en om mogelijk misbruik en onregelmatigheden tegen te gaan. 


