
Wedstrijdreglement  krasloten 

 
1. De firma Sublimix bv, Leeuwerikheide 40, B-2400 Mol (België) organiseert de 
krasloten wedstrijd  (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd). Deze wedstrijd loopt van 15 juni 2022 tot middernacht 15 
september 2022. 

2. Iedereen die in België en Nederland gedomicilieerd is en de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft mag deelnemen. 
Uitgesloten van deze wedstrijd zijn de medewerkers van Sublimix bv, de betrokken promotieagentschappen, de 
wederverkopers, waaronder marktverkopers en distributeurs, en hun familie.  Elke poging tot fraude wordt bestraft 
met onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer. 

3. De wedstrijd wordt gecommuniceerd via de marktkramers. 

4. De unieke code die recht geeft op deelname aan de wedstrijd is te vinden op het kraslot dat u ontvangt aan de 
marktstand. U ontvangt 1 kraslot per aangekocht product. Er worden geen klachten aanvaard naar aanleiding van 
een verkeerde invoer, een reeds gebruikte code of enig ander onrechtmatig gebruik van een code. Het overzicht van 
geldige unieke codes ligt bij de firma Sublimix bv. 

5. Deelnemen is mogelijk zodra de wedstrijd online staat. Elke stap van de toepassing moet worden vervolledigd 
opdat de deelname geldig zou zijn. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers alle verplichte 
velden van het deelnemingsformulier invullen: 
a. zijn/haar contactgegevens 
b. zijn/haar unieke code 

Gegevens die foutief of onvolledig zijn, komen voor de wedstrijd niet in aanmerking. Men mag zoveel keer 
deelnemen als men wil. Bij elke deelname moet de deelnemer een nieuwe unieke code invoeren. Online deelname 
impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, 
het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en 
overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en 
de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. 

De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: 

a. storingen in transmissies via het internet; 
b. slecht functioneren van het internet of gebruikte software; 
c. de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking; 
d. om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken. 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van 
een onderbreking, om het even welke disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook 
voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de 
organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's 
op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de 
website valt onder de volledige verantwoordelijkheid van elke deelnemer. 

De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, ingekort of geannuleerd 
moeten worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het 
recht voor om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen. 

6. De selectie van de winnaar van de hoofdprijs gebeurt eveneens op basis van een geldige unieke code 
geregistreerd tussen 15 juni 2022 tot middernacht 15 september 2022. De winnaar wordt tussen 1 en 10 oktober 
2022 persoonlijk verwittigd per e-mail. Hierin zullen de specificaties voor het in ontvangst nemen van de prijs 
worden meegedeeld. Deelnemers die niet gewonnen hebben, worden daar niet van op de hoogte gebracht. Sublimix 
bv heeft het recht de namen van de winnaars te publiceren (zowel in digitale als papieren vorm). Het is mogelijk dat 
de pers reportages rond de wedstrijd maakt. De winnaars verklaren geen bezwaar te hebben tegen dergelijke 
aanwezigheid in de pers, inclusief eventuele beelden. 



7. Er zijn volgende prijzen te winnen : 

1ste prijs : Etentje bij het Hof van cleve 
2de prijs : Tellofix Gold 900g 
 

De winnaars van de prijzen zullen dus een unieke code ingeven die kans maakt op een prijs met vermelding van een 
geldig emailadres. 

Prijzen worden in geen enkel geval omgewisseld in contanten of andere voordelen in 
natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor 
verzocht wordt om 1) zijn identiteit aan te tonen en 2) de ontvangen bevestigingsmail en 3) het winnende kraslot 
kan voorleggen. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de 2 maanden na afloop van 
de wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid op de Facebook pagina van 
Sublimix bv in het kader van de wedstrijd. Sublimix bv behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te 
overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt. 

8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Sublimix bv zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken 
deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Sublimix bv uit te sluiten. 

9. Over deze wedstrijd wordt niet schriftelijk of mondeling gecommuniceerd. Op alle mogelijke correspondentie, ook 
telefonisch, wordt tijdens noch na de wedstrijd gereageerd.   

10. De gegevens van de deelnemers worden geregistreerd en opgenomen in het bestand van Sublimix bv, 
Leeuwerikheide 40, B-2400 Mol en kunnen enkel door Sublimix bv en haar sponsoren gebruikt worden voor 
promotionele doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens in te kijken en te verbeteren of te 
schrappen. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de Commissie voor de Bescherming van de 
Persoonlijke Levenssfeer. 

11.Bij onvoorziene omstandigheden of problemen bij de wedstrijd wordt een deurwaarder aangesteld die in 
samenspraak met de organisator bevoegd is om dit te bekijken en op te lossen. 

12. Dit wedstrijdreglement kan als volgt opgevraagd worden: Schriftelijk door een voldoende gefrankeerde 
enveloppe op te sturen naar Sublimix bv, Leeuwerikheide 40, B-2400 Mol of via de website sublimix.be 

13. Deelnemen aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met dit volledige reglement. 

 
Opgemaakt te Mol op 31/10/2020 


