Reglement
1. Organisatie
De actie ‘shoppen met Lien’ wordt georganiseerd door WECA INVEST NV, BTW BE
0861.665.648, Verbrandhofstraat 102 in 9300 Aalst (hierna genoemd: de organisator).
Deelnemen aan de actie kan enkel door de invulling van het daartoe bestemde online
inschrijvingsformulier.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit
te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te
publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een
verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor
eventuele technische problemen.
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement.
De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding
van de winnaars, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet
uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.
2. Looptijd en timing
U maakt voor 31/03/2017 een afspraak bij een Kyalin-coach in uw buurt en volgt het Kyalindieet onder hun begeleiding. Uw streefgericht bereikt? Dan kunt u deelnemen aan deze actie
tot en met het einde van de wedstrijd op 15/05/2017 om middernacht, via het online formulier
kyalin.be/shoppenmetlien.
Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde speler
door middel van verschillende elektronische adressen, door opgave van verschillende
identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.
3. Inzet
Drie geselecteerde deelnemers ontvangen op zaterdagvoormiddag 03/06/2017 één uur
persoonlijk stijladvies van modecoach Lien Degol in het Wijnegem Shopping Center.
Bovendien ontvangt hij/zij een shopping budget ter waarde van € 250 euro. Dit door middel
van geschenkcheques van Wijnegem Shopping Center (besteedbaar in elke winkel van het
shopping center m.u.v. Hollister).
4. Deelname aan de actie
Voor het verloop van deze actie en ten einde de geselecteerde deelnemers te kunnen
contacteren over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator
gevraagde gegevens invullen.
5. Selectiecriteria van de deelnemers
Uit alle inschrijvingen worden 3 deelnemers geselecteerd. De deelnemers worden
geselecteerd op basis van het bereikte gewichtsverlies, in verhouding met het startgewicht.

De organisator behoudt zich het recht contact op te nemen met de opgegeven Kyalin-coach,
om zich te bevragen naar regelmaat in opvolging en aankoop van Kyalin-producten.
De deelnemers geven door hun inschrijving toestemming tot de publicatie van hun naam en
beeldmateriaal. De deelnemer geeft zijn/haar akkoord om gefotografeerd te worden de dag
van het stijladvies.
De waarde van het stijladvies en shopping budget kan niet worden uitbetaald in geld. De
deelname staat automatisch op naam van de geselecteerde deelnemer. Het is niet toegestaan
om iemand anders de verworven deelname over te laten .
6. Privacy
De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden
opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Weca Invest NV, Verbrandhofstraat 102
te Aalst. U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Wij kunnen uw
gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op elektronische
wijze, zoals via e-mail of SMS. Bij communicatie via elektronische wijze heeft u de
mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

