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WEDSTRIJD  

WIN DE REIS VAN WIM 

 
1. Inleiding 

 
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd in 
het kader van de campagne Win de reis van Wim die Caractère en Best of Travel (Juridisch vertegenwoordiger 
Seven Seas) organiseren via hun website en andere communicatiekanalen (zoals Facebook, Instagram, 
Mailchimp, etc.). Dit wedstrijdreglement is niet van toepassing op andere wedstrijden van Caractère en Best 
of Travel. De eventuele aandacht voor dergelijke wedstrijden op de website van Caractère en Best of Travel 
impliceert niet dat onderhavige wedstrijdreglement van toepassing is. 
 
De bepalingen van dit bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende bepalingen van het 
algemene wedstrijdreglement. 
 
Caractère is een reisorganisatie met maatschappelijke zetel te 9320 Aalst (Korte Keppestraat 19). Best of 
Travel is een reisorganisatie met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare (Koestraat 187). 
 

2. Deelnemingsvoorwaarden 
 
2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van personeelsleden en 

bestuurders van Caractère en Best of Travel,  die tussen 11/05/2022 en 31/12/2022 (inclusief) een 
nieuwe reis boekt bij Caractère of Best of Travel met een minimum waarde van 3000 euro.  

2.2. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Caractère of Best of Travel voor de deelname 
aan een wedstrijd. 

2.3. Slechts één lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde 
wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend. 

2.4. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest 
automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van 
Caractère en Best of Travel. 
 

3. Wedstrijdverloop 
 
3.1. Om te kunnen deelnemen, moet de deelnemer uiterlijk op 31/12/2022 om middernacht alle stappen 

ondernemen. Alleen op deze manier wordt beschouwd als geldig voor de deelname aan de wedstrijd en 
toekenning van de prijs. Elke boeking, die later gedaan wordt, komt niet meer in aanmerking voor de 
toekenning van de prijs.  

3.2. De bepaling van de winnaar gebeurt onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. De winnaar wordt 
persoonlijk op de hoogte gebracht. Tevens zal er over de uitslag van de wedstrijd worden 
gecommuniceerd via mail of social media. 
 

4. Prijzen 
 
4.1. De te winnen prijs is het volgende: een rondreis in Madeira voor 2 personen ter waarde van 6000 euro. 

De duur van de reis is 7 nachten (8 dagen). Hotelovernachtingen met ontbijt o.b.v. 1 dubbele kamer, 
activiteiten, vliegtickets in economy class h/t en een volledig verzekerde huurauto worden voor je 
geregeld. Allemaal aangeboden door Caractère en Best of Travel. 

4.2. De prijs die gewonnen wordt, is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand 
anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. 

4.3. Caractère kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen. 
4.4. De gewonnen reis wordt in onderling overleg geboekt naargelang beschikbaarheden hotels, vluchten en 

activiteiten.  
4.5. De gewonnen reis wordt opgenomen nadat de geboekte reis heeft plaatsgevonden en ten laatste voor 

31/12/2023. 
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5. Aansprakelijkheid van Caractère en Best of Travel 
 
5.1. Caractère en Best of Travel zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen 

die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd. 
5.2. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste 

(bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en 
kan Caractère en Best of Travel de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 

5.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mailcommunicatie) kunnen 
niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Caractère en Best of Travel. Indien 
Caractère en Best of Travel genoodzaakt zijn een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Caractère en Best of Travel hiervoor 
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 

6. Persoonsgegevens 
 
6.1. De persoonsgegevens die Caractère en Best of Travel over de deelnemers verzamelt, zullen worden 

opgenomen in het adressenbestand van Caractère of Best of Travel met als doel de deelnemers van de 
wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de wedstrijd. Bij het opvragen en 
verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand de persoonlijke 
levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake 
privacy. Caractère en Best of Travel zullen de persoonsgegevens niet meedelen aan derden. 
Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens o.a. te raadplegen, te verbeteren of te laten 
schrappen uit het adressenbestand van Caractère en Best of Travel. Hij kan hiervoor een verzoek tot 
toegang, verbetering of verwijdering richten aan e-mailadres info@caractere.be of aan 
info@bestoftravel.be. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag en een kopie 
van de voorzijde van de identiteitskaart van de deelnemer. Voor meer informatie verwijzen wij u door 
naar onze website waar u ons privacybeleid kan terug vinden. 

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met 
foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de 
redactionele verantwoordelijkheid van Caractère en Best of Travel, de website en online kanalen van 
eventuele mede-organisatoren, in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een 
televisiereportage over de wedstrijd. 
 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen 
 
7.1. Caractère en Best of Travel houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan 

alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade 
trouw behouden Caractère en Best of Travel het recht voor de betrokken deelnemer uit te sluiten van de 
wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van Caractère 
en Best of Travel uit te sluiten. Caractère en Best of Travel behouden in die gevallen ook het recht voor 
om de deelnemer de teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een 
schadevergoeding te eisen voor de door Caractère en Best of Travel geleden schade (inclusief imago-
schade). 

7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de 
uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of 
telefonisch). Bekendmakingen van de winnaar is definitief. 
 

8. Het reglement 
 
8.1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van Caractère en Best of Travel aanvaardt de deelnemer dit 

wedstrijdreglement volledig en alle beslissingen die Caractère en Best of Travel in verband met de 
wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van 
reglement. 

8.2. Indien zulks vereist is, kan Caractère en Best of Travel dit wedstrijdreglement ten allen tijde aanpassen. 
De oude deelnemingsvoorwaarden blijven wel gelden voor de op dat moment geldende wedstrijden. Dit 
reglement wordt bekendgemaakt op de website van Caractère en Best of Travel en kan daar desgewenst 
worden afgedrukt. 
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