
Ifac Service Eindejaarswedstrijd 2017 

VIND DE KERSTMUTS 

Wedstrijdreglement 

 Ifac Service bvba organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers een foto van een Ifac 

Service-tuinbord met kerstmuts, en het bijhorend adres moeten posten  op de 

Facebookpagina van Ifac Service. 

 Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de Facebookpagina van Ifac Service. 

 De wedstrijd eindigt op 31 december 2017, of van zodra 10 foto’s met adressen op de 

Facebookpagina van Ifac Service zijn gepost en er dus 10 winnaars gevonden zijn. 

 Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd. 

 Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. 

 Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd. 

 De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit 

te sluiten. 

 De 10 winnaars zijn de 10 deelnemers die elk als eerste één van de 10 door Ifac Service 

geselecteerde adressen waar zich een bord met kerstmuts bevindt, doorgeven via de 

Facebookpagina van Ifac Service. De volgorde van inzending wordt afgeleid van de 

volgorde van verschijning op de Facebookpagina van Ifac Service. Wie de winnaars zijn, 

wordt bekendgemaakt via de Facebookpagina van Ifac Service. Winnaars komen hun 

prijs afhalen op ons kantoor, Brusselsesteenweg 58, 3080 Tervuren. 

 De personeelsleden van Ifac Service bvba zijn uitgesloten van deelname aan de 

wedstrijd. 

 De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. 

 De prijs per winnaar is een Tervurense cadeaubon van €30-. De prijs wordt als 

waardebon aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere 

verantwoordelijkheid van de organisator. Meer info over de cadeaubon: 

https://www.tervuren.be/index.aspx?SGREF=24467#.WiRVdXmDPmg 

 Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

 De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement. 

 Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men 

als winnaar met naam en eventueel ook met foto op de Facebookpagina van Ifac Service 

wordt bekendgemaakt. 

 De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden via de 

Facebookpagina van Ifac Service, worden uitsluitend in het kader van deze wedstrijd 

gebruikt. Zij worden niet doorgegeven aan andere organisaties. 

 Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten of een eventuele niet-

beschikbaarheid van de Facebookpagina van Ifac Service kunnen niet ingeroepen 

worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Ifac Service bvba. 

https://www.tervuren.be/index.aspx?SGREF=24467#.WiRVdXmDPmg

