
WEDSTRIJDREGLEMENT : Ghost Rockers 

1. Deze wedstrijd wordt van 8/12 t.e.m. 25/12/2016 georganiseerd door DreamLand nv 
BE0448746645, gevestigd te Edingensesteenweg 196, 1500 Halle (hierna genoemd 
‘DreamLand’) en staat open voor alle natuurlijke personen die op het Belgische grondgebied 
wonen. Er is geen enkele aankoopverplichting. 

2. Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij hiervoor de 
voorafgaande toestemming van hun ouders of voogd hebben gekregen. DreamLand behoudt 
zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van deze toestemming te 
vragen en om elke minderjarige die dergelijke bevestiging niet onmiddellijk kan voorleggen, 
van de wedstrijd uit te sluiten. 

3. Om kans te maken op de wedstrijdprijs moeten deelnemers tussen 8/12/2016 en 25/12/2016 
een filmpje uploaden in de wedstrijdapplicatie op facebook.com/DreamLand.be. Er zijn 32 
duotickets te winnen voor de allereerste Ghost Rockers-film ‘Ghost Rockers – Voor Altijd?’. 
Enkel filmpjes gepost in de wedstrijdapplicatie op facebook.com/DreamLand.be komen in 
aanmerking. 

4. Je kan maar één filmpje uploaden per IP-adres. Je kan ook maar één keer stemmen per IP-
adres. Nadat je het filmpje hebt geüpload, of op een filmpje hebt gestemd, kan je dat niet 
meer wijzigen.  

5. Er kan slechts één prijs per postadres toegewezen worden. De prijzen zijn niet overdraagbaar 
of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 

6. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. Ze zullen ook vermeld 
worden op dreamland.be/wedstrijden. Er wordt verder geen enkele correspondentie gevoerd 
over deze wedstrijd. 

7. Er wordt geen rekening gehouden met onleesbare, onvolledig of foutief ingevulde deelnames, 
noch met deelnames waarop het ingevulde adres onbekend of foutief blijkt te zijn.  

8. Uit alle deelnames kiest een jury 32 winnaars. De winnaars zijn zij die, uit alle geldige 
deelnames, de meeste stemmen hebben verzameld in de wedstrijdapplicatie op 
facebook.com/DreamLand.be. Facebook-likes of -shares tellen niet mee.  

9. De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 
m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. DreamLand behandelt deze gegevens 
als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden enkel gebruikt 
voor het verloop van deze actie. 

10. DreamLand behoudt zich het recht voor de actie of het verloop te wijzigen indien onvoorziene 
omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dit rechtvaardigen. 
DreamLand kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten 
haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of 
indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden moeten worden. 

11. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, 
behoudt DreamLand zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder 
meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te 
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken. 

12. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit 
reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. 

13. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als 
enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan. 
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