
Officieel spelreglement  
NPPA publieksprijs 

(hierna “het Reglement” genoemd) 
 
 
De firma NIKON Belux, Branch office of Nikon France S.A.S. (hierna “de Organisator” 
genoemd) met maatschappelijke zetel te Noordkustlaan 16A, 1702 Groot-Bijgaarden en 
ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0872.617.146 
organiseert een spel genoemd NPPA publieksprijs (hierna “het Spel” genoemd) ter promotie 
van haar merk Nikon en wedstrijd Nikon Press Photo Awards. 
 
Artikel 1: Duur 
Het Spel begint op 14/03/2018 en eindigt op 26/03/2018 om middernacht. 
 
Artikel 2: Voorwaarden voor deelname 
Dit Spel bevat geen aankoopverplichting. 
De deelname aan dit Spel houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit 
Reglement en van elke redelijke beslissing van de Organisator. 
 
Het Spel is alleen toegankelijk voor wettelijk volwassen personen vanaf 18 jaar en ouder met 
juridische capaciteit om op te treden die op het Belgisch of Luxemburgs grondgebied wonen. 
Minderjarigen mogen ook deelnemen aan het Spel, op voorwaarde dat zij de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van hun ouders hebben verkregen. Een bewijs van deze 
machtiging kan, indien nodig, worden vereist door de Organisator. 
  
De volgende personen zijn uitgesloten van deelname:  

 Mensen die een directe of indirecte juridische relatie met de Organisator of met een 
van de bedrijven die aan de organisatie of de verspreiding van het Spel deelnemen, 
personeelsleden van de Organisator en hun gezinnen; 

 Mensen die samen werken in een georganiseerd verband of als onderdeel van een 
wettelijke of feitelijke vereniging, of op welke andere wijze dan ook, om hun kansen 
op succes te vergroten. 

 
Zullen ongeldig worden verklaard: 

 Deelnamen niet volledig afgerond met de verplichte informatie, 

 Deelnamen die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden, 

 Deelnamen die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit Reglement. 
 
Elke Deelnemer kan slechts eenmaal aan het spel deelnemen.  De inschrijving is op het 
e-mailadres gebaseerd. Indien een Deelnemer via meerdere e-mailadressen ingeschreven 
is, behoudt de Organisator zich het recht voor om hem te diskwalificeren.   
 
Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk 
vermoeden van fraude kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij een 
voorafgaande waarschuwing vereist is. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht 
voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan 
fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik. Georganiseerde of collectieve 
deelnames aan het Spel worden beschouwd als misbruik of fraude, en kunnen leiden tot 
uitsluiting van de betreffende deelnemers, waarbij alle andere rechten van de Organisator 
onveranderd blijven. 
 
Artikel 3: Aanwijzing van winnaars en prijzen 
Om deel te nemen aan de wedstrijd NPPA publieksprijs dient elke deelnemer naar 
www.nppa.be/nl/publieksprijs te surfen en te stemmen op zijn/haar favoriete foto alsook de 
schiftingsvraag en alle gevraagde gegevens correct en volledig in te vullen na het uitbrengen 
van de stem. De selectie van de winnaar gebeurt op basis van schiftingsvraag.  

https://www.linkedin.com/company/nikon-belux-branch-office-of-nikon-france-s.a.s.


De persoon met de beste benaderding van het antwoord op de schiftingsvraag is de winnaar 
van de wedstrijd. Bij een ex aequo zal het tijdstip van de deelname beslissend zijn. De 
persoon die als eerste zijn/haar stem heeft uitgebracht en de schiftingsvraag heeft 
beantwoord heeft zal in dit geval voorrang krijgen op de andere personen met hetzelfde 
antwoord op de schiftingsvraag. Enkel deelnemers die voldoen aan de eerder vermelde 
voorwaarden zullen in aanmerking komen om hun prijs in ontvangst te nemen. 
 
Prijs: 
 
De winnaar van de wedstrijd krijgt een privé Nikon School opleiding. De winnaar mag kiezen 
uit één van de volgende thema’s: 

- Basisfotografie 
- Macrofotografie 
- Creatieve flitsfotografie 
- Autofocus 
- Filmen met DSLR 
- Nikon D850 

 
De prijs is persoonlijk en kan niet aan een andere persoon worden overgedragen. 
De prijs kan in geen geval worden geruild, noch tegen de waarde in geld noch tegen andere 
goederen. Indien nodig behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijs met 
producten van gelijke waarde te wisselen. 
 
De winnaar wordt persoonlijk via e-mail op de hoogte gesteld binnen een maximale termijn 
van 30 dagen. In het geval één van de winnaars niet reageert op de contactpogingen van de 
Organisator, behoudt de Organisator zich het recht voor deze winnaar uit te sluiten en een 
andere winnaar aan te duiden. 
 
Er kan niet gecommuniceerd worden over het verloop van het Spel, het bepalen van de 
winnaars, noch over de toekenning van de prijs. De selectie van de winnaars door de 
Organisator is onbetwistbaar. Alle mogelijke problemen bij de uitlegging of toepassing van dit 
Reglement worden onafhankelijk door de Organisator beslist. 
 
Artikel 4: Persoonlijke informatie 
In overeenstemming met de wetgeving dd. 8/12/92 betreffende de bescherming van de 
persoonsgegevens zullen de persoonlijke gegevens van elke deelnemer door de Organisator 
worden verzameld en verwerkt in een databank, dit voor het goede verloop van het Spel. 
Deze gegevens worden gebruikt om contact op te nemen met de deelnemers aan het Spel. 
Enkel wanneer de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft gegeven, kan de 
Organisator de persoonlijke gegevens tevens gebruiken voor eventuele marketing 
doeleinden. Adressen zullen niet aan derden voor commerciële doeleinden worden 
doorgegeven.  
Elke deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem betrekking 
hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen. Personen die het recht uitoefenen 
hun gegevens te laten verwijderen vóór het einde van het Spel worden verondersteld af te 
zien van deelname.  
 
Artikel 5: Veranderingen in het Reglement 
De Organisator behoudt zich het recht voor om het Spel te wijzigen, uit te breiden of te 
annuleren als gevolg van een gebeurtenis buiten zijn controle. Daarnaast behoudt de 
Organisator zich het recht voor om de keuze van de prijzen, een clausule van dit Reglement 
of zijn werkwijze te wijzigen indien onvoorziene en/of omstandigheden buiten zijn macht dit 
zou rechtvaardigen. 
 
 
 
 



Artikel 6: Aansprakelijkheid 
De Organisator zal geen aansprakelijkheid aanvaarden als door overmacht of onvoorziene 
gebeurtenissen (waaronder, maar niet alleen, technische problemen, verlies of vertraging 
door de postbezorging, enz.) de organisatie en administratie van het Spel worden ontwricht.  
 
Artikel 7: Algemene bepalingen 
Deelname aan dit Spel is onderworpen aan onvoorwaardelijke aanvaarding van dit 
Reglement in zijn geheel. In geval van betwisting, is de Belgische wet van toepassing en 
enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. 
 
Artikel 8: Vragen? 
Als u vragen of klachten heeft, kunt u contact opnemen met de Organisator: 

 Per email: info-marketing.be@nikon.com 

 Per post: Marketing Noordkustlaan 16A, 1702 Groot-Bijgaarden 

 
__________________ 


