
Wedstrijdreglement – Win 45 kg Hippalgo Body Builder met voedingsadvies 

1. Inleiding 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels voor de wedstrijd die Mijten organiseert via haar 
website om éénmalig 45 kg Hippalgo Body Builder met voedingsadvies te winnen. 

Mijten is een producent van dierenvoeding met maatschappelijke zetel te 3460 Bekkevoort, 
Staatsbaan 100 met btw-nummer BE 0400 947 718. 

2. Deelnemingsvoorwaarden 

2.1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan 
deze wedstrijd van Mijten, met uitzondering van medewerkers en hun directe familieleden tot in de 
eerste graad. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke 
toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een 
wedstrijd gaat Mijten ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de 
minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere 
deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. 

2.2. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle 
deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op 
schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

3. Wedstrijdverloop 

3.1. Uit alle deelnemers wordt één winnaar gekozen. Dit op basis van volgende criteria; het formulier 
is volledig ingevuld voor 18 september 2018, de eenvoudige vraag is correct beantwoord en hij/zij 
vulde de schiftingsvraag in én zat het dichtste bij het totaal aantal deelnemers (ook deelnemers die 
het formulier niet volledig invulde, worden als deelnemer meegeteld). 

3.2. Bij ex aequo wint de deelnemer die als eerste deelnam.  

4. Prijzen 

4.1. De prijs bestaat uit 2 delen. Enerzijds 45 kg Hippalgo Body Builder en anderzijds uit 
voedingsadvies van één van onze voedingsconsulente (Sara Nagels of Marian Van Eijck). 

Het eerste deel van de prijs (45 kg Hippalgo Body Builder) wordt aan huis geleverd bij de winnaar. 
Het tweede deel van de prijs (voedingsadvies) bestaat uit een eerste gesprek bij de winnaar thuis, bij 
aflevering van de goederen (zoals hierboven vermeld) én een tweede gesprek ter opvolging van het 
gebruik van het product.  

4.2. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal 
ook. 

4.3. Mijten kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, de prijs wijzigen. 

4.4. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld 
vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in 
de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, 
kan hij geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van Mijten. Als de 
organisator de activiteit annuleert om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op 
een alternatieve prijs of een geldelijke compensatie. 



5. Aansprakelijkheid 

5.1. Mijten is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade die zich zou kunnen voordoen als gevolg 
van het winnen/gebruiken van de prijs van deze wedstrijd of voor mogelijke schade die zich zou 
kunnen voordien als gevolg van deelname aan deze wedstrijd.  

5.2. Mijten is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de 
deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 

5.3 Mijten is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij 
het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een 
prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden 
overhandigd, dan is Mijten niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip 
afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd 
werd, kan Mijten niet aansprakelijk worden gesteld.  

Bij onbereikbaarheid kan Mijten de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 
Indien de winnaar niet reageert na 3 contactnames per e-mail en binnen 14 kalenderdagen, vervalt 
zijn/haar recht op de prijs en kan Mijten de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig 
verhaal. 

5.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail 
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of 
aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens Mijten. 

5.5. Indien Mijten genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Mijten hiervoor op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

5.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal Mijten 
alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. Mijten kan niet aansprakelijk 
gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing 
van Mijten en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend. 

5.7. Mijten is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de 
prijs door de winnaar. Mijten kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig 
gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

6. Persoonsgegevens 

6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Mijten in een bestand opgenomen. Deze 
gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Het e-mailadres van de deelnemers wordt enkel gebruikt voor marketing-
doeleinden indien zij hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven hebben in het wedstrijdformulier. 
De privacy policy van Mijten kan geraadpleegd worden op www.mijten.be/nl-be/privacy.  

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij 
eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen 
(zoals YouTube, Facebook, ...), alsook de website en onlinekanalen van eventuele 
medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een 
(televisie)reportage over de wedstrijd. 

 

http://www.mijten.be/nl-be/privacy


 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

7.1. Mijten houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle 
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade 
trouw behoudt Mijten zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd 
en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van Mijten uit te sluiten. Mijten 
behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een 
eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Mijten geleden 
schade (inclusief imago-schade). 

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. 
Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-
mail of telefonisch) met Mijten. Beslissingen tot aanduiding van de winnaar zijn definitief. 

8. Het reglement 

8.1. Door deel te nemen aan wedstrijden van Mijten aanvaardt de deelnemer volledig dit 
wedstrijdreglement en alle beslissingen die Mijten in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle 
bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

8.2. Indien zulks vereist is, kan Mijten dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement 
wordt bekendgemaakt op de website van Mijten en kan daar desgewenst worden afgedrukt. 

 


