
 

 

Wedstrijdreglement Cool Japan Actie  
 

1. Het MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen (postadres) mas@antwerpen.be  

organiseert samen met Djoser B.V.B.A., Bagattenstraat 176 te 9000 Gent, 

info@djoser.be een wedstrijd waarbij een 10-daagse reis naar Japan kan worden 

gewonnen. Voor meer details terzake de aangeboden prijzen, wordt verwezen naar 

artikel 13 hierna. 

 Deze wedstrijd is een wedstrijd met aankoopverplichting. Men kan er aldus slechts 

aan deelnemen na aankoop van een toegangsticket voor de tentoonstelling ‘Cool 

Japan’ gedurende de looptijd van de wedstrijd zoals bepaald in artikel 2 hierna. Bij 

vermoeden van fraude kan gevraagd worden het toegangsticket voor te leggen. 

Indien deze niet kunnen voorgelegd worden, volgt een schrapping van deelname aan 

de wedstrijd. 

2. De wedstrijd loopt van 18 oktober 2019 t/m 19 april 2020 (sluitingstijd van de 

tentoonstelling ‘Cool Japan’). 

3. Elke persoon kan gedurende de looptijd eenmaal deelnemen aan de actie door 

middel van het invullen en inleveren van een deelnameformulier in het MAS. 

Deelname aan de wedstrijd is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen 

(minstens 18 jaar oud) wonende in België. 

Uitgesloten van deelname zijn medewerkers, stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten, 

ingehuurde arbeidskrachten en alle anderen die gedurende (een deel van de) looptijd 

van de actie een arbeidsverhouding, waaronder ook begrepen onder meer een 

overeenkomst van opdracht, hebben of hebben gehad met het MAS of Djoser B.V. of 

Djoser B.V.B.A. 

4. Een persoon moet gedurende de looptijd van de actie een bezoek gebracht hebben 

aan het MAS en een toegangsticket hebben aangekocht voor de tentoonstelling ‘Cool 

Japan’. Bij het toegangsticket ontvangt de bezoeker een wedstrijdformulier per 

persoon. 

5. Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de deelnemer op het 

wedstrijdformulier een vraag en een schiftingsvraag beantwoorden. Tevens moet hij 

de gevraagde informatie op het wedstrijdformulier correct invullen: zijn/haar volledige 

naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, datum en uur. 

Het wedstrijdformulier dient eigenhandig te worden gedeponeerd in de daarvoor 

voorziene urne. Dit is de enige geldige manier van deelname aan de wedstrijd. Geen 

enkel formulier verzonden of afgeleverd via enig ander middel of op enige andere 

wijze zal in aanmerking worden genomen. 

 Onvolledige deelnemingsformulieren worden niet in aanmerking genomen. 



6. Door deelname aan de actie verklaart men zich automatisch akkoord met deze 

wedstrijdvoorwaarden.  

7. Om als winnaar in aanmerking te komen, moet u in principe de wedstrijdvraag 

correct hebben beantwoord, evenals de schiftingsvraag. Voor het toekennen van de 

prijs voorzien in artikel 15, zal tussen de personen die de wedstrijdvraag correct 

hebben beantwoord, de schiftingsvraag bepalend zijn voor de aanduiding van de 

winnaar. Bij gebrek aan voldoende juiste antwoorden op de schiftingsvraag voor het 

toekennen van de prijs voorzien in artikel 15, wordt de winnaar bepaald op basis van 

het getal dat het dichtste bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag ligt, waarbij het 

dichtsbijgelegen getal dat hoger is dan het juiste antwoord voorrang heeft op het 

dichtsbijgelegen getal dat lager is dan het juiste antwoord.  

Bij ex-aequo’s zullen de personen die als eerste hun deelnemingsformulieren hebben 

ingediend, als winnaars worden aangeduid. De ontvangen deelnemingsformulieren 

worden gecontroleerd en pas na afloop van de wedstrijd worden de winnaars 

bepaald door een vertegenwoordiger van het MAS en een vertegenwoordiger van 

Djoser. Deze beslissing  is definitief en onherroepelijk, en niet vatbaar voor enige 

betwisting. 

De deelnemers zijn zich ervan bewust dat de mogelijkheid tot het behalen van de 

prijs afhangt van hun intellectuele bekwaamheid en hun snelheid tot het 

beantwoorden van de wedstrijdvraag en schiftingsvraag. Zij beseffen aldus dat het 

mogelijk is dat zij geen prijs winnen, hoewel zij alle vragen juist hebben beantwoord, 

en dit omdat zij niet bij de snelste waren bij het indienen van het wedstrijdformulier. 

8. De winnaar moet de prijs persoonlijk in Antwerpen op de officiële prijsuitreiking 

waarvan de datum later wordt bekendgemaakt, in ontvangst komen nemen. Bij het in 

ontvangst nemen van de prijs moet de deelnemer zich kunnen legitimeren. Als de 

gegevens op het deelnameformulier niet overeenkomen met de gegevens op het 

legitimatiebewijs van de winnaar, kunnen het MAS  en Djoser ervoor kiezen een 

andere winnaar aan te wijzen. 

9.  Het MAS behoudt zich het recht voor om in samenspraak met Djoser, indien de 

omstandigheden dit eisen, het reglement of de wedstrijd te verkorten, te verlengen, te 

wijzigen of te annuleren zonder dat hierdoor haar aansprakelijkheid in het geding 

komt. Het aangepaste reglement zal zij dan via de in artikel 5 bepaalde website 

bekendmaken. 

10.  Door zijn of haar deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer in te stemmen 

met alle punten van het reglement en met de beslissingen van de organisatoren. Er 

wordt geen enkele betwisting over vragen en antwoorden van deze wedstrijd 

aanvaard. Er wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd 

over de vragen of antwoorden van deze wedstrijd. Geen enkele mondelinge of 

schriftelijke vraag over de wedstrijd zal worden beantwoord. De organisatoren 

behouden zich het recht voor om een deelnemer onmiddellijk uit te sluiten in geval 

van vermoeden van bedrog. Een tikfout, drukfout, fout in de lay-out of andere 

vergelijkbare fout kan in geen enkel geval aanleiding vormen voor schadevergoeding 

of enige andere verplichting vanwege de organisatoren. De organisatoren 

behandelen en beslissen in alle redelijkheid over elk onvoorzien geval. Hun beslissing 

is altijd bindend. 

11. De persoonlijke gegevens omtrent de deelnemers (identiteit, adres, e-mailadres, 

taalen telefoonnummer) zijn gestockeerd in één of meerdere adressenbestanden van 



het MAS en Djoser B.V. met respect voor de regelgeving van kracht in België. De 

deelnemers zijn geïnformeerd, in toepassing van de wet gerelateerd aan de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, dat de verantwoordelijke van 

behandeling het MAS is, met het hoofdkantoor op het hierboven vermelde adres. 

Door zijn enkele deelname aan de wedstrijd, accepteert de deelnemer dat zijn 

gegevens en zijn deelnemingsformulier gestockeerd en behandeld zullen worden 

door het MAS en Djoser B.V. voor het gebruik in het kader van de uitvoering van deze 

wedstrijd en direct marketing doeleinden.  

Conform wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben de deelnemers 

gratis toegangsrecht tot de gegevens bij de organisatoren die hen aanbelangen en 

mogen zij deze ook laten corrigeren of laten schrappen door een email of door een 

brief te sturen naar de mail- of postadressen vermeld in artikel 1.De winnaar zal 

binnen de 14 dagen na afloop van de wedstrijd telefonisch op de hoogte worden 

gebracht op het telefoonnummer of adres dat zij op het wedstrijdformulier hebben 

opgegeven. 

12. Mocht de winnaar niet bereikbaar zijn, dan wordt binnen de termijn van 2 weken nog 

tweemaal een poging gedaan om de winnaar schriftelijk te bereiken. Als het museum 

niet binnen 14 dagen na de aanduiding van de winnaar contact heeft kunnen leggen 

met de winnaar wordt een nieuwe winnaar aangewezen door de vertegenwoordigers 

van het MAS en Djoser. De gegevens van de eerste winnaar worden niet opnieuw 

opgenomen in de wedstrijd. 

13. Voor de eventuele nieuwe winnaar geldt dezelfde procedure met dezelfde termijnen 

als voor de eerste winnaar. 

14. Er wordt één prijs uitgereikt, een 10-daagse reis naar Japan voor twee personen. De 

prijs vertegenwoordigt een waarde van maximaal  € 2000,- per persoon, dus totaal € 

4000,-  te gebruiken voor een 10-daagse reis naar Japan voor 2 personen met 

reisorganisatie Djoser, op basis van beschikbaarheid van de aangeboden reis. 

15. Mocht de winnaar een reis naar Japan willen boeken op een moment dat de prijs voor 

een reis naar Japan hoger is dan de maximale waarde die de prijs vertegenwoordigt, 

dan dient de winnaar zelf het verschil te betalen.  

16. Mocht de winnaar een reis naar Japan willen boeken die goedkoper is dan de 

maximale waarde die de prijs vertegenwoordigt, dan heeft de winnaar geen recht op 

uitbetaling van het verschil. Dit verschil kan niet gebruikt worden voor eventuele 

verplichte toeslagen die niet inbegrepen zijn in de reissom. 

17. De reis moet geboekt worden voor 31 december 2020 en het vertrek dient plaats te 

vinden voor 30 september 2021. 

18. Personen die samen reizen/partners zijn kunnen allebei deelnemen en maken dus 

allebei kans op het winnen van de prijs. 

19.  De winnaar kan zich op de reis laten vergezellen door een persoon naar keuze.  

De prijs is persoonlijk en kan niet worden doorgegeven aan een andere persoon 

aldus dient minstens de winnaar aan de reis deel te nemen.  

20. De algemene wedstrijdvoorwaarden liggen ter inzage bij de entreebalie van het MAS. 

Een kopie hiervan is verkrijgbaar bij de entreebalie van het museum. 



21. Eventuele klachten kunnen worden gemaild naar mas@antwerpen.be. Indien er 

aanleiding voor is neemt een medewerker van het museum contact op met de 

deelnemer om de klacht zo goed mogelijk af te handelen. 

22.  In geval van betwistingen inzake deze wedstrijd of de toegekende prijzen zijn de 

rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd. Belgisch recht zal uitsluitend van 

toepassing zijn. 

 

 


