
 

TerraCottem BV 
Brugstraat 14 A – 8720 Oeselgem (Dentergem) – Belgium 
T.(+32)56 78 27 58 – info@terracottem.be 
F.(+32)56 78 27 59 – www.terracottem.be  SWIFT/BIC: GEBABEBB                                       
RPR Gent – afdeling Brugge – BTW/TVA: BE 0436 747 646 IBAN: BE42 0015 5515 7954 

 

Wedstrijdreglement Facebook wedstrijd “TCT 10 GIN” 
 
TerraCottem BV (Brugstraat 14A - 8720 Oeselgem (Dentergem) - België) organiseert een 
wedstrijd via haar Facebook-pagina. Elke persoon die in België woont, mag aan deze wedstrijd 
deelnemen. Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding 
van onderhavig reglement in. 
 
De wedstrijdduur om de antwoorden in te zenden loopt van 15/05/2020 tot 29/05/2020 om 
23u59. Laattijdige antwoorden of inzendingen die na 29/05/2020 23u59 binnenkomen worden 
niet meer in aanmerking genomen. 
 
Via Facebook zal 1 fles ‘TerraCottem Premium Gin’ te winnen zijn. 
 
Deelnemen aan deze wedstrijd: 

1. De Facebook-pagina van TerraCottem BV liken, samen met de wedstrijdfoto; 
2. De Facebookpost delen op jouw startpagina; 
3. Minstens 3 vriend(in)en taggen; 

 
Je mag slechts éénmalig deelnemen aan deze wedstrijd. De deelname aan deze wedstrijd is 
volkomen gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.  
 
Deelnemers jonger dan 18 jaar dienen toestemming te hebben van hun wettelijke 
vertegenwoordiger. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen 
verwijderd. 
 
De winnaar wordt bepaald na afloop van de wedstrijdperiode en via Facebook bekendgemaakt 
en dit ten laatste op 04/06/2020. 
 
De prijs (1 fles TerraCottem Premium Gin, 500ml) is in geen geval inruilbar tegen contanten of 
andere voordelen in natura. TerraCottem BV en de door haar ingeschakelde hulppersonen of 
derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als 
gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Drinken doe je met verstand en met mate. 
 
Door deel te nemen aan de Facebook-actie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de 
voorwaarden van dit reglement. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag 
van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of 
telefoongesprekken), niet tijdens en ook niet na afloop van de wedstrijd. 
 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog houdt TerraCottem BV zich uitdrukkelijk het recht 
voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/ of andere wedstrijden 
van TerraCottem BV uit te sluiten. TerraCottem BV behoudt eveneens het recht de wedstrijd of 
een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken in geval van overmacht of 
omstandigheden niet te wijten aan TerraCottem BV. TerraCottem BV kan daarvoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. 
 
De wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door of 
geassocieerd met Facebook. 
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