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Wedstrijdformulier Weleda - ympamarkt 

 

Van 3 april 2021 tot 18 april 2021 organiseert Weleda, 

Maleizenstraat 23, 3020 Herent en Agentschap Plantentuin Meise, 

Nieuwelaan 38, 1860 Meise,een wedstrijd naar aanleiding van de 

ympa Plantenmarkt. 

 

Het deelnameformulier vindt men terug op ympa plantenmarkt 

tijdens de duur van deze markt. 

Aan deze ‘Weleda-wedstrijd’ kan deelgenomen worden van 

zaterdag 3 april tot en met zaterdag 18 april 2021. Om geldig deel te 

nemen, moet een deelnemer de gevraagde gegevens op het 

deelnameformulier volledig invullen. Naast de persoonlijke 

gegevens moet hij het antwoord op twee vragen invullen:  

• Vraag 1: Sinds wanneer bestaat Weleda?  
• Schiftingsvraag: Hoeveel mensen zullen in totaal deelnemen 

aan deze wedstrijd? 
 

Het ingevulde deelnameformulier moet gedeponeerd worden in de 

wedstrijdurne,die staat in de Tuinwinkel van zaterdag 3 april tot en 

met zaterdag 18 april 2021. 

 

Een persoon mag maximaal 1 keer deelnemen. Het niet respecteren 

van deze regel zal resulteren in de automatische uitsluiting van de 

dubbele deelnemingen. Om deel te nemen aan de wedstrijd is er 
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geen aankoopverplichting. Eén deelnameformulier per persoon kan 

tijdens de actie gratis worden afgehaald op ympa Plantenmarkt in 

het Kasteel. Fotokopieën of reproducties van deelnameformulieren 

zijn ongeldig. Aan de Weleda wedstrijd mogen alle in België 

gedomicilieerde meerderjarige natuurlijke personen 

deelnemen,met uitzondering van de personeelsleden(en personen 

die op hetzelfde adres wonen of verblijven) van Weleda. Zijn 

eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: de 

personeelsleden en hun respectievelijke gezinsleden van 

Plantentuin Meise.  

 

De te winnen prijs is een geschenkmand van Weleda ter waarde van 

€60 inclusief btw. per persoon. Er zijn 5 geschenkmanden te 

winnen. De prijs wordt aan de winnaar ter beschikking gesteld in de 

vorm van een geschenkmand, zonder enige verdere 

verantwoordelijkheid van Weleda en Plantentuin Meise die op geen 

enkele manier door de winnaar kan aansprakelijk gesteld worden.  

 

WIN EEN GESCHENKMAND VAN WELEDA 

 

De winnaar van deze wedstrijd is die deelnemer,die een correct 

antwoord geeft op de eerste vraag en die het antwoord op de 

tweede vraag, een schiftingsvraag, het dichtst benadert. De 

winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijs of een 

gedeelte ervan, zal in geen geval omgeruild  worden tegen zijn 

waarde in geld. De prijs is niet overdraagbaar aan derden,doch 

uitsluitend bestemd voor de aangeduide winnaar zelf.  

Aan correspondentie of telefonische oproepen betreffende deze 

wedstrijd wordt geen gevolg gegeven, noch tijdens, noch na de 

wedstrijd. Weleda en Plantentuin Meise behouden zich het recht 
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voor om deze wedstrijd uit te breiden,te beperken, te wijzigen of te 

annuleren in geval van overmacht of als omstandigheden dit 

rechtvaardigen.  

 

Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt men alle punten 

van het reglement. De informatie en persoonsgegevens die bij deze 

wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor het interne gebruik 

van Weleda en Plantentuin Meise door middel van verwerking van 

gegevens.  

 

Conform Verordening 2016/679 van 27 april 2016 beschikt de 

gebruiker over een wettelijk recht op inzage, eventuele correctie en 

verwijdering van zijn persoonsgegevens. In dat kader zullen de 

gegevens ook niet langer dan de duur van de wedstrijd worden 

bijgehouden. 

 

Druk-,spel-,zet-of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen 

worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de 

organisator.  

 

 

 
 
 
 


