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• De wedstrijd wordt georganiseerd door Hoya Lens Belgium nv, met zetel te 2950 
Kapellen, Lieven Gevaertstraat 15, in samenwerking met de deelnemende 
optiekzaken. 
 

• Deelname aan de wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 
 

• De wedstrijd vindt plaats op nationale schaal, waarbij enkel correct en tijdig 
ingevulde wedstrijdformulieren, ontvangen door Hoya via de wedstrijdsite 
www.seemagazine.be/wedstrijd in aanmerking kunnen genomen worden voor 
deelname aan de wedstrijd. 
 

• Deelnemingsformulieren die Hoya niet tijdig bereiken op bovenvermeld adres, of 
die onvolledig zijn, komen niet in aanmerking voor de wedstrijd. 
 

• De wedstrijd loopt van 1 oktober 2018 tot 31 december 2018 om 24.00 uur.  
 

• De wedstrijd staat open voor eenieder vanaf de leeftijd van 18 jaar, met 
uitzondering van familie en personeel van de organiserende partners. 
 

• Eenieder kan slechts éénmalig deelnemen. Personen die meermaals deelnemen 
worden automatisch uitgesloten. Er wordt maximaal 1 wedstrijdprijs toegekend 
per adres gelegen te België of Luxemburg. Indien er meerdere winnaars  
woonachtig zijn op hetzelfde adres, kan bijgevolg slechts 1 wedstrijdprijs 
toegekend worden voor alle winnaars die op dit adres woonachtig zijn. Elke 
deelname ter kwader trouw is ongeldig. 
 

• Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord 
dat men als winnaar met naam en woonplaats (gemeente), op Facebook of op 
de website www.hoyavision.com of www.seemagazine.be  wordt bekend 
gemaakt. 
 

• Bij ex-aequo zal de schiftingsvraag bepalend zijn. Bij exact antwoord op de 
hoofdvraag in combinatie met ex-aequo op de schiftingsvraag, zal de winnaar uit 
de correcte antwoorden aangeduid worden door willekeurige trekking. 
 

• De winnaar wordt tijdens de maand januari 2019 schriftelijk door Hoya op de 
hoogte gebracht. 
 

• De wedstrijd en de bepaling van de winnaar staat onder toezicht van Mter Eric 
De Belder, gerechtsdeurwaarder te Herentals, St. Jobstraat 21.  



 
 

• Wedstrijdvragen 
 
Hoofdvraag :  
Los het kruiswoordraadsel op de pagina ‘Puzzeltijd’ in See Magazine 2018 op  
en geef de juiste oplossing (1 woord bestaande uit 10 letters). 
 
Schiftingsvraag  
Hoeveel inzendingen met een correct antwoord op de hoofdvraag, zullen wij 
ontvangen hebben bij afsluiting van de wedstrijd op 31/12/2018 (24u00)? 

 
• Deelnemers maken kans op het winnen van: 

Eén van de 10 ultrasone brillenreinigers t.w.v. €39,50/stuk. 
 

• Er zijn slechts 10 winnaars van de hoofdprijs. Die is niet overdraagbaar noch 
omruilbaar in speciën of gelijk welk ander product of dienst. 

 
• Hoya behoudt zich het recht voor de hoofdprijs aan de winnaar in eigen handen 

te overhandigen en zijn of haar naam, evenals de foto’s die werden gemaakt 
tijdens de overhandiging van de prijs, te gebruiken voor promotionele 
doeleinden. De deelnemer gaat akkoord dat de gemaakte foto’s door Hoya, door 
elk middel en onder elke vorm, zoals onder andere op haar website en/of in haar 
magazine, mogen worden gereproduceerd en verspreid. Deze toestemming geldt 
voor alle communicaties van Hoya met betrekking tot deze campagne en de 
daaraan gekoppelde wedstrijd en dit voor de gehele wereld. 

 
• De naam- en adresgegevens ingevuld op het wedstrijdformulier dienen overeen 

te stemmen met de gegevens op zijn/haar identiteitskaart. 
 

• De deelnemers erkennen, door het loutere feit van deelname, het 
wedstrijdreglement. 

 
• De organisator kan niet aansprakelijk geacht worden indien, tengevolge van 

overmacht of iedere andere reden buiten zijn wil, de wedstrijd wordt aangepast of 
geannuleerd. 

 
• De gegevens van de deelnemer, vermeld op het wedstrijdformulier, worden 

opgeslagen in de databank van de organisator en zullen uitsluitend gebruikt 
worden om de winnaar/verliezers éénmalig te kunnen contacteren ivm het 
wedstrijdresultaat en zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. 
Hoya respecteert de bepalingen van de Belgische Wet van 8.12.1992 op de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer aangaande de behandeling van 
persoonsgegevens, gewijzigd door de Wet 11.12.1998.  Er is een recht tot 
inzage, weigering en aanpassing. 

•  
• Dit alles gebeurt met naleving van de Europese Verordening 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 
95/46/EG, van kracht vanaf 25 mei 2018. 


