REGLEMENT SPELPROGRAMMA’S

Art. 01 Iedereen mag zoveel meespelen als hij/zij wil.
Art. 02 Iedereen kan in dezelfde actie, spel slechts één keer per 31 dagen winnen of een geschenk
ontvangen. M.a.w. wie gewonnen heeft kan gedurende de eerstvolgende 31 dagen geen
2de geschenk (of meerdere geschenken) ontvangen.
Art. 03 Per gezin kunnen slechts twee winnaars per maand zijn! Eenmaal deze grens bereik is,
kunnen de leden van het gezin nog meespelen (zie art.1) maar binnen de gestelde periode
(art. 2) zal geen geschenk/geldprijs/waardebon opgestuurd worden.
Art. 04 De geschenken/prijzen kunnen op afspraak afgehaald worden in de studio, DURMEN 201 in
ZELE. Indien het geschenk/de prijs moet verzonden worden is CLUB FM of de
verantwoordelijke organisatie van de actie NIET verantwoordelijk voor eventueel verloren
zendingen.
Art. 05 De beloning zal onvoorwaardelijk aanvaard worden in de aangeboden vorm en kan noch in
de handelszaak noch bij om het even welke andere instantie omgeruild worden in een
andere geschenk/-prijs noch omgeruild worden in contanten.
Art. 06 Bij eventuele vergissingen of verkeerde aankondiging van een presentator van Club FM zal
een vervang geschenk/prijs (zonder rekening te houden met de waarde) voorgesteld
worden.
Art.07 Er kan geen betwisting ontstaan over de juistheid van de eventuele oplossing of beslissing
van de presentator/organisator. De organisator zal vooraf voldoende de juistheid van het
antwoord controleren. Indien de presentator toch een foute beslissing genomen heeft zal
de gewonnen prijs toch toegekend worden.
Art. 08 Meespelen met een radiospel, geschenken of vrijkaarten ontvangen bij Club Fm is zich
akkoord verklaren dat zijn/haar naam mag gepubliceerd worden door Club FM eventueel
met het ontvangen geschenk of vrijkaarten en dit ter promotie van de radio/de sponsor of
de organisator.
Art.09 Wanneer vermoed wordt dat de winnaar een valse identiteit of adres doorgegeven heeft,
zal geen geschenk/waardebon of geldprijs worden afgeleverd of uitbetaald en geen
compensatie voorzien worden. Tenzij bewezen wordt dat het duidelijk over een andere
persoon gaat.
Aft.. 10 Binnen het kwartaal kan geen tweemaal hetzelfde geschenk of waardebon gewonnen
worden (in om het even welke actie/spel). Je mag meespelen zoveel je wenst maar indien
je binnen het kwartaal hetzelfde geschenk toegekend wordt zal dit niet afgeleverd of
opgestuurd worden.
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Art. 11 Als deelnemers zich dienen te registreren is het noodzakelijk dat het contactformulier of
via mail volledig ingevuld werd.
Art. 12 Deelname is verboden voor medewerkers en de gezinsleden van Club Fm, sponsor en
organisator.
Art. 13 Elkeen die deelneemt aan een radiospel bij Club FM verklaart zich akkoord met dit
reglement en zal zich onthouden van negatieve publieke communicatie mbt de
radio/sponsor en organisator.

