WEDSTRIJDVOORWAARDEN
Concept
Deze wedstrijdvoorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd georganiseerd door DexVille, het
digitale agentschap van FCR Media Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 82,
2600 Berchem, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer
0807.677.428 (RPR Antwerpen) (hierna “FCR Media”).
De deelnemers aan deze wedstrijd hebben de kans om één van de producten te winnen die worden
weergegeven op https://www.nonon.world/nonon-challenges/.
Deelname
De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon die meerderjarig is, met uitzondering van
de werknemers van DexVille/FCR.
Om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer een account aan te maken op de
website, zie https://www.nonon.world/make-an-account/.
Zodra de account werd aangemaakt kan de deelnemer (de nonon-fluencer) deelnemen aan de
verschillende challenges die worden vermeld op de website. De challenges variëren naargelang het
product, maar bestaan er steeds in om:
(i)
(ii)

een originele foto te maken of een leuk filmpje op te nemen waarin een bepaald product
wordt aangeprezen;
deze foto of dit filmpje te plaatsen op de sociale media kanalen van de nonon-fluencer,
met vermelding van een aantal hashtags om het bereik van de post te vergroten.

De challenge loopt over een relatief korte periode, die steeds uitdrukkelijk (en per product), wordt
aangegeven.
De jury zal, rekening houdend met (i) de originaliteit/creativiteit van de foto of het filmpje en (ii) het
bereik dat werd behaald met de post(s) door de nonon-fluencer, uit alle deelnemers die de challenge
accepteerden, een winnaar of een aantal winnaars kiezen. De winnaars zullen het product waarvoor
de challenge werd opgezet, gratis ontvangen. Er zal, per challenge, worden aangegeven hoeveel
deelnemers kans maken op het gratis product. Beslissingen van de jury zijn definitief en kunnen niet
worden aangevochten.
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke aanvaarding van
deze wedstrijdvoorwaarden, die te allen tijde en zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de
deelnemers, kunnen worden gewijzigd door FCR Media.
FCR Media behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder
voorafgaandelijke kennisgeving aan de deelnemers, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen
indien de omstandigheden dit zouden vereisen.
Voor verdere vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze wedstrijd kan u zich richten tot
welcome@nonon.world
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Uitsluiting
FCR Media behoudt zich het recht voor om, te allen tijde, uw deelname aan de wedstrijd te
beëindigen indien u op enige wijze zou handelen in strijd met deze wedstrijdvoorwaarden of enige
wettelijke toepasselijke bepaling, naar eigen inzicht en zonder dat FCR Media hiervoor aansprakelijk
kan worden gehouden.
Uitreiking prijzen
De winnende deelnemers zullen zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Uiterlijk 1
maand na deze kennisgeving zal hen de prijs worden toegestuurd. FCR Media kan niet
verantwoordelijk worden gehouden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten of
een vertraging in ontvangst.
De prijs kan niet worden geruild voor geld of andere voordelen in natura. De prijs is persoonlijk en
kan niet worden overgedragen aan derden.
Privacy
De deelnemer stemt ermee in dat de persoonsgegevens die hij dient te verstrekken in het kader van
de wedstrijd (naam, voornaam, adres, …) door FCR Media zullen worden verwerkt voor de uitvoering
van deze wedstrijd. FCR Media is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens
in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Overeenkomstig deze wet
hebben de deelnemers onder meer een recht op inzage en een recht op verbetering van hun
persoonsgegevens. Elk verzoek daartoe kan worden gericht aan welcome@nonon.world
Aansprakelijkheid
FCR Media kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade, direct of
indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd (inclusief de
prijzen die worden toegekend).
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit zouden
voortvloeien, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen.

2

