
WEDSTRIJDREGLEMENT – Maak een selfie met Sezoens en win een concert 

 

1. IDENTIFICATIE 

 

1.1. Deze Wedstrijd wordt u aangeboden, onder de hierna opgenomen voorwaarden, door Brouwerij 

Martens, gevestigd te Kettingbrugweg 34, 3950 Bocholt met ondernemingsnummer BE 0453.709.184. 

 

2. DEFINITIES 

 

2.1. Voor de toepassing van huidig Wedstrijdreglement wordt onder volgende termen, aangeduid met een 

hoofdletter, het volgende begrepen: 

“Wedstrijd” zal betekenen de Wedstrijd beschreven in huidig Wedstrijdreglement ook gekend onder 

de benaming “Maak een selfie met Sezoens en win een concert”. 

“Wedstrijdreglement” zal betekenen onderhavig reglement houdende de voorwaarden betreffende 

de Wedstrijd. 

“Organisator” zal betekenen Brouwerij Martens, gevestigd te Kettingbrugweg 34, 3950 Bocholt, met 

ondernemingsnummer BE 0453.709.184. 

“Deelnemer” zal betekenen iedere natuurlijke persoon, minstens 18 jaar oud, woonachtig te België, 

die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden en exclusief voor zichzelf, aan de Wedstrijd 

deelneemt en met uitsluiting van : 

I. natuurlijke personen dewelke zetelen in de raad van bestuur van de Organisator; 

II. natuurlijke personen tewerkgesteld in of aangesteld door de onderneming(en) die 

instaat/instaan voor de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van de Wedstrijd, al dan niet in 

(rechtstreekse of onrechtstreekse) onderaanneming voor Organisator; 

III. deze natuurlijke personen dewelke hun wettelijke woonplaats hebben op dezelfde plaats als 

de personen vermeld onder (I) en (II) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad 

mee hebben. 

 

3. VOORWERP VAN DE WEDSTRIJD 

 

3.1. Er is geen aankoopverplichting om deel te nemen aan deze Wedstrijd. De Deelnemer is geen enkele 

financiële vergoeding of bijdrage verschuldigd voor de deelname aan de wedstrijd.  

 

3.2. De Deelnemer neemt deel aan de Wedstrijd door het posten van een selfie van zichzelf op de website 

www.sezoens.be van Sezoens. 

 
3.3. De Deelnemer beantwoordt een wedstrijd- en een schiftingsvraag op de wedstrijdpagina van de 

website www.sezoens.be en vult zijn persoonlijke gegevens (naam, voornaam, e-mailadres, 

telefoonnummer en leeftijd-check +18 jaar) in. 

http://www.sezoens.be/


  De wedstrijdvraag is: Wat is dry hopping precies? 
1. Van eiland naar eiland hoppen zonder je voeten nat te maken 
2. Op een hop-on-hop-off bus springen zonder te betalen 
3. Het toevoegen van extra hopbellen aan de afgekoelde wort om de smaken van het bier te 

accentueren 
 
 De schiftingsvraag is: Hoeveel eigenzinnigaards zullen deelnemen aan deze Sezoens selfiewedstrijd? 
 
3.4. De 3 Deelnemers die binnen de wedstrijdperiode geldig deelnamen aan de wedstrijd door het posten 

van een selfie op de website van Sezoens, de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag correct 

beantwoordden, of de wedstrijdvraag correct beantwoordden en het antwoord op de schiftingsvraag 

het correcte antwoord het dichtst benaderden van alle Deelnemers, gelden als winnaars van de 

Wedstrijd. 

 
4. DE PRIJS 

 

4.1. De prijs is een eigen concert voor de Deelnemer en zijn of haar privébubbel. De privébubbel mag 

bestaan uit maximum 15 personen inclusief de winnaar. Deze concerten zullen plaatsvinden in Bocholt 

achter Brouwerij Martens op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 augustus. 

 

4.2. Er zijn 3 (drie) prijzen te winnen.  

 
4.3. De prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.  

De Deelnemer die binnen de wedstrijdperiode geldig deelnam aan de Wedstrijd door het posten van 

een selfie op de website van Sezoens, en daarenboven de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag 

correct beantwoordde, dan wel de wedstrijdvraag correct beantwoordde, en waarvan het antwoord 

op de schiftingsvraag het correcte antwoord het dichtst benaderde van alle Deelnemers zal als eerste 

de keuze krijgen op welke dag hij het concert wenst bij te wonen (vrijdag 14 augustus, zaterdag 15 

augustus of zondag 16 augustus). 

  

De Deelnemer die voldoet aan de voorwaarden vermeld in de eerste paragraaf van artikel 4.3, en als 

tweede het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde van alle Deelnemers zal 

als tweede de keuze krijgen op welke dag hij het concert wenst bij te wonen.  

  

De Deelnemer die voldoet aan de voorwaarden vermeld in de eerste paragraaf van artikel 4.3, en als 

derde het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderde van alle Deelnemers zal het 

concert bijwonen op de dag die nog niet werd gekozen door de eerste en tweede winnaar." 

 

 
4.4. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet. 

 
4.5. Per domicilie-adres kan er maar 1 prijs toegekend worden.  

 

4.6. Deelname aan de Wedstrijd is slecht éénmalig mogelijk ongeacht de wijze van deelname. 

 



4.7. De 3 winnaars worden via hun opgegeven telefoonnummer  gecontacteerd vanaf woensdag 5 

augustus 2020. Indien de winnaar telefonisch niet bereikbaar is via het opgegeven telefoonnummer 

voor donderdagavond 6 augustus 2020, 17u, zal de prijs overgaan naar de volgende persoon in 

rangorde. 

 

5. BIJZONDERDE VOORWAARDEN: 

 

5.1. De deelname aan de Wedstrijd omvat: het uploaden van een selfie op de website van Sezoens, het 

beantwoorden van een wedstrijdvraag en een schiftingsvraag, de ingave van je persoonlijke gegevens 

(voornaam, naam, geldig e-mailadres, geldig telefoonnummer, leeftijd-check +18 jaar, en waar de foto 

genomen is), de goedkeuring van dit wedstrijdreglement (met daarin de vermelding dat we jouw naam 

en voornaam als winnaar op Facebook publiceren, zie 9.4.), de goedkeuring van ons privacy- en 

cookiebeleid en het online verzenden van je deelname. 

 

 

5.2. De Wedstrijd is niet cumuleerbaar met dezelfde of enige andere wedstrijd, actie, korting, premie of 

voorwaarde van de Organisator. 

 

 
 

6. DUUR VAN DE WEDSTRIJD 

 

6.1. Deelname aan de Wedstrijd is enkel geldig van 18 juli 2020 tot en met 2 augustus 2020. 

 

7. AANVAARDING 

 

7.1. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van het 

Wedstrijdreglement en aanvaardt de Deelnemer het Wedstrijdreglement in haar bepalingen en zonder 

enig voorbehoud. 

 Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de Deelnemer, indien van toepassing, alle andere 

reglementen te aanvaarden dewelke van toepassing zijn op de Wedstrijd ingevolge het geheel of 

gedeeltelijk gebruik van enig sociaal netwerkplatform door de Organisator voor de organisatie van de 

Wedstrijd. 

7.2. Door deelname aan de Wedstrijd aanvaardt de Deelnemer dat de Organisator op generlei wijze 

aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de Wedstrijd, behoudens ingeval van bedrog of 

opzettelijke fout. De Organisator is aldus niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade 

dewelke zou ontstaan in hoofde van enige Deelnemer in het kader van de Wedstrijd. 

 

8. MAKEN EN GEBRUIKEN BEELDMATERIAAL 

8.1 Door deelname aan de Wedstrijd, geeft de Deelnemer zijn of haar voorafgaande, uitdrukkelijke en 

geïnformeerde toestemming aan de Organisator voor [1] het maken van zijn of haar beeldmateriaal en 



[2] het exploiteren (waaronder, doch niet limitatief het reproduceren, het meedelen aan het publiek, 

verspreiden en/of publiceren) van zijn of haar beeldmateriaal op de website en op de sociale 

mediakanalen (facebook, twitter, instagram, ...) van de Organisator voor commerciële, promotionele 

en informatieve doeleinden. 

 

Onder “beeldmateriaal” wordt begrepen elke beeltenis, ongeacht de vorm van de beeldende techniek 

(zoals foto’s, tekeningen, portretten, bewegende beelden, video’s of andere), en ongeacht de drager 

waarop het beeldmateriaal is vastgelegd (grafisch, elektronisch of andere). 

 

8.2. De Deelnemer heeft, in de toekomst, ten allen tijde het recht deze toestemming in te trekken. Het 

intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan, 

onverlet.   

 

9. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

 

9.1. Naar aanleiding van de deelname aan de Wedstrijd zal de Organisator persoonsgegevens van de 

Deelnemer verwerken dewelke noodzakelijk zijn om deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. De 

volgende categorieën van persoonsgegevens zullen worden verwerkt: 

- Voornaam 

- Naam 

- E-mailadres 

- Telefoonnummer 

- Leeftijd 

- Beeltenis 

 De Organisator verwerkt de persoonsgegevens van de Deelnemer uitsluitend in overeenstemming met 

de Europese Verordening van 27 april 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens 

(hierna: “AVG”). 

9.2. In het kader van dit Wedstrijdreglement dient de Organisator als verwerkingsverantwoordelijke 

beschouwd te worden. U kan de Organisator steeds bereiken door gebruiken te maken van 

onderstaande contactgegevens: 

- Brouwerij Martens 

- Adres: Kettingbrugweg 34, 3950 Bocholt 

- Ondernemingsnummer: 0453.709.184 

- E-mail organisator: Bob.Martens@martens.be 

- Website organisator: https://www.sezoens.be 

De Organisator bepaalt alleen of in samenwerking met anderen het doel en de middelen voor de 

verwerking van persoonsgegevens. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens vaak middels 

tussenkomst van derde-dienstverleners die hiertoe duidelijk instructies ontvangen en de 

persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform de instructies van de Organisator en conform de 

AVG. Deze verwerkers kunnen steeds worden meegedeeld op verzoek.  

mailto:Bob.Martens@martens.be
https://www.sezoens.be/


9.3. De Organisator verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke 

beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal de Organisator in het 

bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens 

verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in dit Wedstrijdreglement. 

 

9.4. De Organisator verwerkt de persoonsgegevens om de deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. 

De verwerking van gegevens dewelke je verstrekt via Deelname aan de Wedstrijd gebeurt uitsluitend 

voor volgende welbepaalde doeleinden: 

- deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken 

- de winnaar(s) van de Wedstrijd te contacteren; 

- de naam van de winnaar van de Wedstrijd bekend te maken op de Facebookpagina: 

www.facebook.com/Sezoens 
 

De Deelnemer verschaft zelf de persoonsgegevens aan de Organisator en kan op die manier een zekere 

controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan.  

9.5. De Deelnemer beschikt over de volgende rechten als betrokkene in de zin van de AVG: 

i. Recht op inzage; 

ii. Recht op rectificatie of recht op wissing; 

iii. Recht op beperking van de verwerking; 

iv. Recht van bezwaar; 

v. Recht van gegevensoverdraagbaarheid; 

vi. Recht op vergetelheid; 

vii. Recht op het intrekken van je toestemming; 

viii. Recht om klacht in te dienen; 

ix. Recht op informatie; 

x. Recht op transparantie. 

Indien de Deelnemer wenst diens rechten uit te oefenen, zal de Organisator hieraan gevolg geven 

binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in diens hoofde 

bestaat. De aanvraag gebeurt via aantekende zending gericht aan de Organisator of via een mail naar 

Bob.Martens@martens.be. 

 

9.6. De Organisator zal de door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk 

voor het uitvoeren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de Deelnemer aanvaarde 

doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.  

 

10. OVERMACHT  

10.1. De Organisator heeft het recht om het evenement te annuleren ingeval van overmacht, zonder recht 
op schadevergoeding, dan wel enige andere compensatie, voor de Deelnemer.  

 
Onder overmacht dient te worden verstaan elke gebeurtenis die (i) niet werd veroorzaakt door een van 
de Partijen, (ii) onvoorzienbaar was bij het sluiten van de Overeenkomst voor de Partijen en (iii) de 
verdere uitvoering van de verbintenissen onder deze Overeenkomst voor een Partij onmogelijk maakt 

https://www.facebook.com/Sezoens
mailto:Bob.Martens@martens.be


of wezenlijk verzwaart. Onder een gebeurtenis zal alleszins worden begrepen, de volgende 
gebeurtenissen: 
 

o Ziekte, epidemie of pandemie; 
o Natuurrampen; 
o Gewapende conflicten; 
o Sociale onrust; 
o Misdrijven; 
o Stroom- en telecommunicatieonderbreking; 
o Economische factoren; 
o Ongevallen; 
o Overheidsingrijpen;. 

 
Indien de Organisator van mening is dat er sprake is van een gebeurtenis van overmacht en zij zich 

hierop wenst te beroep dan zal zij zulks schriftelijk ter kennis brengen van de Deelnemer. 

11. OVERIGE BEPALINGEN 

 

11.1. De Organisator behoudt zich het discretionair recht voor om iedere Deelnemer uit te sluiten van de 

Wedstrijd en / of de toegekende prijs terug te vorderen, indien de Deelnemer op enige wijze in strijd 

handelt met het Wedstrijdreglement of zich schuldig maakt aan fraude of andersoortig oneerlijk 

gedrag. 

 De beslissingen terzake zijn niet vatbaar voor beroep. 

11.2. De Organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het 

Wedstrijdreglement. 

 

11.3. Indien één of meer bepalingen van het Wedstrijdreglement nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar zijn of in 

strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van deze 

bepaling niet in het gedrang brengen, maar zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen 

die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet-uitvoerbare bepaling 

benadert. 

 Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend door de Organisator en is 

niet vatbaar voor beroep. 

11.4. Op alle geschillen aangaande de Wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en elk geschil over de 

toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van keuze van de Organisator.  

 

12. CONTACT 

 

12.1. Indien de Deelnemer vragen heeft aangaande het Wedstrijdreglement kan hij / zij zich steeds richten 

tot de Organisator via Bob.Martens@martens.be. 

mailto:Bob.Martens@martens.be

