
Wedstrijdreglement FEEM-wedstrijd  

• Organisator van de Feem Jubileum wedstrijd is Feem International, Kruisbeemd 27 te Kontich, 

hierna Feem.  

• Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen via de website www.feem.be en mits een volledig ingevuld 

wedstrijdformulier. Dit houdt in: een antwoord op de wedstrijdvraag, een antwoord op de 

schiftingsvraag + correct ingevulde contactgegevens (naam, voornaam en e-mailadres) 

• De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen.  

• Alle juiste en geldige antwoorden worden verzameld. De deelnemer die het antwoord van de 

schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt als winnaar aangeduid. In geval van ex aequo’s is de 

winnaar de persoon die het eerst zijn antwoord heeft ingediend.   

• Mocht één van de prijzen niet in voorraad zijn, dan wordt een vergelijkbare prijs voorzien met 

dezelfde waarde. 

• Iedereen mag slechts één keer deelnemen. Feem behoudt zich het recht voor personen die niet 

aan de gestelde voorwaarden voldoen, te verwijderen uit de wedstrijd. Deelname van eenzelfde 

persoon via verschillende postadressen en/of e-mailadressen is een reden voor uitsluiting.   

• De juiste antwoorden en de namen van de winnaars worden na afloop van de wedstrijd 

gepubliceerd op www.feem.be/wedstrijd. De winnaar wordt hiervan persoonlijk op de hoogte 

gebracht. Onderling wordt afgesproken hoe de winnaar de prijs in ontvangst kan nemen. Tevens 

wordt zijn/haar naam op de wedstrijdpagina gepubliceerd. 

• Feem is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van of eventuele schade aan de prijs.  

• Feem neemt de persoonsgegevens van de deelnemers op in hun bestand. Deze persoonsgegevens 

worden door Feem International verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie 

als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct op basis van ons gerechtvaardigd belang om te 

ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, 

volstaat het ons dat mee te delen op (info@feem.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke 

gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.  

• Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit wedstrijdreglement 

en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Feem International. 

 

http://www.feem.be/
mailto:info@feem.be

