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Reglement "Duo-ticket Fair Trade 2 – De Weg Terug in 

Kinepolis Antwerpen" 
 

Artikel 1 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Telenet bv waarvan de maatschappelijke zetel 

gevestigd is te Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen. Hierna de "organisator" of "Telenet". 

Artikel 2  

Deelname aan de "Duo-ticket Fair Trade 2 – De Weg Terug in Kinepolis Antwerpen" wedstrijd 

is voorbehouden aan natuurlijke personen die Telenet -klant zijn. Personeelsleden of 

familieleden van personeelsleden van Telenet bv, Telenet verdelers, hun verkopers en de 

gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van voormelde categorieën, 

kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in aanmerking voor het winnen van 

de prijs. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient 

deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en 

deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen. 

Artikel 3  

De wedstrijd loopt van 13/01/2023 tem 18/01/2023. Bij deze wedstrijd vallen 10 duo-

tickets te winnen voor de Avant-première van de eerste twee afleveringen van Fair Trade 2 – 

De Weg Terug op 06/02/2023 in Kinepolis Antwerpen. 

Er zullen 10 personen zijn die een duo-ticket winnen. De winnaars zijn diegene die de 

wedstrijdvraag correct beantwoorden en de schiftingsvraag correct of meest benaderd 

hebben. Men kan slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd en 1 keer winnen. In geval van 

ex aequo bepaalt Telenet de winnaar. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen 

houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het 

recht om toepassing te maken van artikel 6. 

Artikel 4  

De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens correct in te vullen via het online 

deelnameformulier (een onvolledig ingevuld formulier is ongeldig). De winnaar wordt 

verwittigd op 19/01/2023. 

Artikel 5  

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén 

correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende 

mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal. 

Artikel 6  

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het 

recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere 

wedstrijden uit te sluiten. 

Artikel 7  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, tengevolge van 

overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen 

aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. 
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Artikel 8  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging 

of beschadiging van de online wedstrijdformulieren. 

Artikel 9  

De persoonsgegevens die de deelnemer door registratie op 

https://www2.telenet.be/residential/nl/producten/telenet-tv/fair-trade-wedstrijd en deelname aan 

de Wedstrijd meedeelt, worden opgenomen in de bestanden van Telenet BV, waarvan de 

vennootschapszetel gevestigd is te Liersesteenweg 4 te 2800 Mechelen, met KBO-nummer 

0473.416.418 (hierna ‘Telenet’), verantwoordelijke voor de verwerking. 

Door het meedelen van zijn/haar persoonsgegevens verklaart de deelnemer dat de verstrekte 

gegevens waarheidsgetrouw, juist, volledig en up-to-date zijn.  

Na afloop van de Wedstrijd zal Organisator de winnaar op gepaste wijze bekendmaken aan het 

publiek. Bijgevolg geeft iedere deelnemer bij loutere deelname zijn automatische en 

onvoorwaardelijke toestemming tot publicatie en gebruik van zijn naam en desgevallend afbeelding 

op gelijk welk mediakanaal. De deelnemer ziet af van alle rechten en schadeloosstelling in dat 

opzicht. 

Je persoonsgegevens worden verwerkt zoals uiteengezet in het Telenet Privacybeleid, en dit conform 

je privacy-instellingen (zie Mijn Telenet). We informeren je dat je te allen tijde het recht hebt om je 

privacy-niveau te wijzigen en een opt-out te geven voor de verwerking van je persoonsgegevens voor 

commerciële doeleinden, en dit volgens de procedure beschreven in het Telenet Privacybeleid.  

Je hebt het recht Telenet te vragen om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben in te zien, 

ze te laten verbeteren, te laten wissen of over te dragen. Je kan deze rechten uitoefenen via Mijn 

Telenet (enkel voor Telenet klanten) en de Telenet-winkelpunten. In de winkelpunten dien je je eerst 

te identificeren aan de hand van je identiteitskaart. 

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Telenet, kan je je wenden 

tot de Gegevensbeschermingsautoriteit via:  

 https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen 

Artikel 10  

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de 

toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als 

deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. 

Artikel 11  

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit 

reglement in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Telenet. De beslissingen zijn 

onaanvechtbaar en onherroepelijk. Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen. 

Artikel 12  

De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. 

Artikel 13 

Inbegrepen 

Duo-ticket voor de eerste twee afleveringen van Fair Trade – De Weg Terug op 06/02/2023 

om 19u in Kinepolis Antwerpen. 

*De prijs is niet overdraagbaar naar derden, te ruilen in cash of op te nemen via een andere 

wedstrijd. 

https://www2.telenet.be/residential/nl/producten/telenet-tv/zillion
https://www2.telenet.be/residential/nl/juridische-info/privacy
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

