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Art. 1 

Huis Baeyens N.V., Frans Beirenslaan 3, 2150 Borsbeek, ondernemingsnummer BTW 
BE 0432.607.033, organiseert een wedstrijd via haar website. Elke persoon die in 
België woont, mag aan deze wedstrijd deelnemen. Uitgesloten van deze wedstrijd zijn 
de medewerkers van Huis Baeyens N.V. en van het eventueel 
betrokken  promotieagentschap. Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale en 
onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement in. 

Art. 2 

De wedstrijdduur om de antwoorden in te zenden loopt van zondag 24/10/21 om 
14h00 tot en met zondag 24/10/21 20.00uur. Deelnemen kan door een foto te nemen 
aan onze photobooth en deze foto online op uw instagram te zetten met de hashtag 
#huisbaeyens. Laattijdige antwoorden of inzendingen die na 24/10/21 20.00 uur 
binnenkomen worden niet meer in aanmerking genomen. 

Art. 3 

Om geldig te kunnen deelnemen moet u zeker de hashtag #huisbaeyens gebruiken.  

Iedere persoon mag slechts éénmaal deelnemen. Bij verschillende deelnames is enkel 
de eerste deelname geldig. Elke deelnemer aan een bepaalde wedstrijd, heeft slechts 
kans één prijs te winnen. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in 
aanmerking genomen. 

Art. 4 

De leukste foto’s worden op de Instagram pagina van Huis Baeyens geplaatst. 
Vervolgens bepaalt de Huis Baeyens jury welke foto de ultieme winnaar is. Deze 
persoon wint een gratis huurkostuum (max 2 personen), geldig voor 1 jaar. De winnaar 
wordt 24/10/21 om 21.00uur op de Huis Baeyens Instagram pagina bekend gemaakt.  

Art. 5 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt 
géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken), niet 
tijdens en ook niet na afloop van de wedstrijd. 

 



 
Art. 6 

Door deel te nemen aan betreffende wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord 
met de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. 
Huis Baeyens NV zal deze gegevens gebruiken om hen in de eerste plaats de 
gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om hen verder op de hoogte te 
houden van haar activiteiten, en eventueel voor statistische en direct marketing 
doeleinden. 

Deze gegevens kunnen, middels de toestemming van de deelnemers, aan andere 
bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de liefdadigheidssector, uit het 
verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) worden overgemaakt zodat ook zij 
de deelnemers gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen kunnen bezorgen. 
Huis Baeyens NV treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de 
persoonsgegevens die via deze wedstrijd worden verzameld en kan de verwerking 
ervan opdragen aan verwerkers. Daarbij neemt Huis Baeyens NV de nodige 
maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 
1998, hebben de deelnemers het recht om bijkomende gegevens op te vragen bij de 
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 te 
B-1000 Brussel  melding makend van het nummer 002182894. 
Zij kunnen Huis Baeyens NV steeds om toegang tot persoonsgegevens die op hen 
betrekking hebben verzoeken om ze te controleren en te vragen om ze te verbeteren 
en bij te werken, op eenvoudig schriftelijk verzoek, vergezeld van een kopij van hun 
identiteitskaart, verstuurd naar het e-mailadres info@huisbaeyens.be of schriftelijk ter 
attentie van Huis Baeyens NV, Frans Beirenslaan 3, 2150 Borsbeek. 

Art. 7 

De prijs is in geen enkel geval inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in 
natura. 

Art. 8 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Huis Baeyens zich 
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname 
aan deze en/of andere wedstrijden van Huis Baeyens uit te sluiten. Zij behoudt zich 
eveneens het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te 
korten of in te trekken ingeval van overmacht of omstandigheden niet te wijten aan 
Huis Baeyens. Zij kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als 
grond voor welke verplichtingen dan ook vanwege Huis Baeyens. 
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Art. 9 

Het wedstrijdreglement kan door éénieder worden geconsulteerd op de website 
www.huisbaeyens.be of opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan 
zichzelf geadresseerde omslag dat wordt toegezonden aan Huis Baeyens op het 
volgend adres: Huis Baeyens NV, ter attentie van de Huis Baeyens, Frans Beirenslaan 
3, 2150 Borsbeek, ten laatste 4 dagen vóór de einddatum van de wedstrijd in kwestie. 

 


