
Actie- en wedstrijdreglement Fitopia 
 
Algemeen 
 
De wedstrijden of acties van Fitopia BVBA zijn toegankelijk voor clubleden 
(clubleden zijn personen die maandelijkse of jaarlijkse bijdragen betalen), 
met uitzondering van de personeelsleden van Fitopia en inwonende familieleden (tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld). Indien de doelgroep beperkt wordt, vermelden we dit in 
de omschrijving. Fitopia BVBA behoudt zich het recht om personen te weigeren tot 
deze wedstrijd.  
 
Alle wedstrijden en acties worden georganiseerd door: 
 
Fitopia BVBA 
Mechelsesteenweg 154 
2650 Edegem 
 
Artikel 1: organisatie 
 
Onderstaand reglement regelt alle acties en wedstrijden van Fitopia BVBA, 
die worden gevoerd door middel van locale communicatie, mailings of telemarketing. 
Over een wedstrijdreglement wordt niet gecommuniceerd via briefwisseling noch 
telefonisch.  
Na afloop van de wedstrijd worden de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht, 
hetzij via e-mail of telefonisch. 
 
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De wet van 8/12/92 met 
betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd. 
 
Artikel 2: deelname 
 
Deelnemen aan wedstrijden of acties kan via www.fitopia.be of ter plaatse. 
Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct registreren met 
de naam, voornaam, adres en e-mail adres. De deelnemer verbindt zich er dus toe om 
juiste gegevens te verstrekken bij het deelnemen aan een wedstrijd of actie.  
Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan de wedstrijd  (tenzij 
uitdrukkelijk anders vermeld). Personen die dit niet respecteren worden uitgesloten van 
de wedstrijd. De minimum leeftijd voor deelname aan wedstrijden en acties is 16 jaar, 
tenzij anders vemeld. 
 
Artikel 3: tijdsbepaling 
 
De periode waarin een wedstrijd of actie loopt is aangegeven op de 
communicatiemiddelen. Fitopia behoudt zich het recht om een wedstrijdperiode te 



verlengen of te vervroegen en elke aangekondigde datum uit te stellen. 
Deelnameformulieren die niet binnen de aangegeven periode toekomen worden niet 
meer aanvaard. Bij ex aequo wordt de winnaar geloot. 
 
Artikel 4: verloop van de wedstrijd of actie 
 
De winnaars zullen persoonlijk per e-mail of telefoon verwittigd worden. Deze e-mail zal 
verstuurd worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien 
deze blijkt niet correct te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail, indien daarom 
wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn, vervalt het recht op de prijs. 
 
Artikel 5: Bepaling van de winnaars / Prijzen  
 
De winnaars worden bepaald in functie van het doel van de wedstrijd.  
Per wedstrijd kan er slechts een persoon per postadres als winnaar worden aangeduid 
van een van de prijzen. 
 
De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch 
overdraagbaar aan derden. De winnaars worden gewaarschuwd hoe zij de prijzen 
kunnen verkrijgen. De prijzen kunnen worden afgehaald bij Fitopia BVBA 
(Mechelsesteenweg 154, 2650 Edegem) na identificatie. Indien aan deze modaliteiten 
niet wordt voldaan binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt het recht op de prijs. 
 
Artikel 6: Algemeen  
 
Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag, gericht aan 
Fitopia BVBA, “Reglement webwedstrijd”, Mechelsesteenweg 154, 2650 Edegem. En is 
ook ter inzage beschikbaar in de club. 
 
Artikel 7: Geschillen  
 
Door aan de wedstrijd of actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster 
alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die Fitopia BVBA zou moeten 
treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam 
(eventueel ook met foto) op affiches of in andere media verschijnen. Elke poging tot 
fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Drukfouten, 
spellingfouten en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden 
als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Fitopia BVBA. 
Onvoorziene gevallen worden behandeld worden door de organisatoren. Elke uitspraak 
is bindend. 
 
Artikel 8: Slotbepalingen 
 
De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in het bestand van Fitopia BVBA. 



De deelnemers hebben ten allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, 
verbetering of schrapping. Fitopia BVBA geeft geen informatie door aan derden. Alle 
gegevens zijn onderhevig aan de wet van de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacy wet” van 
8/12/92). De privacy-policy van Fitopia BVBA kan teruggevonden worden op 
www.fitopia.be. 



Artikel 9: Andere bepalingen 
 
Fitopia BVBA is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze 
wedstrijd of actie, die buiten zijn wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen 
die niet kunnen worden gecontroleerd door Fitopia BVBA.  
 


