
Deze online actie wordt georganiseerd door TUI Belgium NV en staat open voor iedereen (+ 18 jaar) 
die gedomicilieerd is in België en een geldig en persoonlijk e-mail adres heeft, behalve voor het 
personeel van de organisatoren en hun inwonende familieleden. 
 
Deelname aan de wedstrijd gebeurt door registratie van een volledig ingevuld wedstrijdformulier op de 
website van TUI magazine (www.tuimagazine.be) zonder verplichting tot boeking. Per email adres is 
slechts één deelname toegestaan. Onvolledige en meervoudige deelnames worden als ongeldig 
beschouwd en uit de wedstrijd geweerd. Bij ex aequo zal de tijd van deelname de winnaar bepalen. Bij 
ex aequo hier wordt de winnaar door een onschuldige hand getrokken. 
 
1 X DUOTICKET HEEN/TERUG MIAMI* 
 
Ontdek deze hippe stad van The Sunshine State dankzij TUI fly! 
 
* Ticket naar Miami geldig voor 2 personen (waarvan minstens 1 volwassene). De tickets zijn op naam en 
niet overdraagbaar. Niet geldig tijdens schoolvakanties. Meer info betreffende data en vertrekluchthavens: 
www.tuifly.be. 
 

Degene die alle hoofdvragen correct en de schiftingsvraag juist beantwoord heeft, komt in aanmerking 
voor de toekenning van deze prijs. 
 
Per e-mail adres en per gezin gedomicilieerd op hetzelfde adres kan slechts 1 prijs toegekend worden 
over de gehele duur van de wedstrijd. De prijs kan noch omgeruild worden, noch omgezet worden in 
speciën. 
 
De wedstrijd start op 29/10/2017 om 10.00 uur en stopt op 30/03/2018 om 23.59 uur. De winnaar 
wordt door TUI schriftelijk gewaarschuwd binnen welke termijn zij hun prijs kunnen opnemen. Niet 
(tijdig) afgehaalde prijzen blijven eigendom van TUI. De winnaar stemt erin toe dat zijn naam, adres en 
desgevallend een foto kunnen gepubliceerd worden voor commerciële doeleinden. De organisatoren 
zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen of problemen, van welke aard of oorsprong 
ook, waardoor de deelname on-line tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd zou worden, evenmin 
als voor storingen en vertragingen, ongeacht de aard en oorsprong ervan. Zij zijn evenmin 
verantwoordelijk voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van de deelname 
aan de wedstrijd of van de toekenning van de prijs. 
 
Enkel volledig ingevulde wedstrijdformulieren die tijdig via de wedstrijdpagina van 
www.tuimagazine.be toekomen, zijn geldig. Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet 
toegekend. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve 
personen, fictieve email adressen, ...) behoudt de organisator zich het recht om deze deelnemer uit te 
sluiten van deze en andere wedstrijden. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor technische 
problemen, onderbrekingen, storingen of vertragingen, van welke aard of oorsprong ook, waardoor de 
deelname aan de wedstrijd tijdelijk of definitief bemoeilijkt of verhinderd zou worden. Druk-, spelling- of 
schrijffouten evenals alle andere gelijksoortige fouten kunnen niet aangehaald worden als 
rechtsmiddel tegen de organisatoren. 
 
Elke deelnemer mag zich slechts met één emailadres inschrijven en ieder emailadres mag ook slechts 
één maal per actieperiode deelnemen. Het insturen van verschillende formulieren heeft automatisch 
de volledige uitsluiting van de deelnemer tot gevolg. Deze wedstrijd staat enkel open voor individuele 
natuurlijke personen. Het staat de organisatoren vrij om iedere deelnemer te weigeren, zowel voor, 
tijdens als na de wedstrijd, indien mocht blijken dat hij/zij deelneemt onder eender welke vorm van 
collectiviteit of groepsverband of daaruit enig voordeel kan halen of zou kunnen halen. 
 
De winnaars mogen de ontvangen prijzen onder geen enkele voorwaarde verkopen of te koop 
aanbieden of enige vorm van winst nastreven met het verhandelen van de prijzen. In dergelijk geval 
verliest de winnaar zijn prijs/prijzen en zullen deze op zijn/haar kosten teruggebracht dienen te worden 
aan de organisatoren van de wedstrijd. De winnaar zal aansprakelijk kunnen gesteld worden voor 
iedere schade die TUI Belgium NV in dit verband zou kunnen lijden. 
 
De organisatoren kunnen in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen, verliezen, 
eventuele ongevallen, schade, ongeacht hun oorzaak of aard, voortvloeiend uit de deelname aan de 
wedstrijd of het toekennen van de gewonnen prijs. 

http://www.tuifly.be/
http://www.tuimagazine.be/


 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit 
reglement, evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen, om het goede 
verloop van de actie te kunnen verzekeren. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de 
bekendmaking van de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per 
telefoon. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd, het reglement en/of het verloop 
ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden buiten hun wil dit rechtvaardigen. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk 
gesteld worden. 
 
Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement. Indien enige 
bepaling ervan in rechte ongeldig of ontegenstelbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed 
hebben op de geldigheid of tegenstelbaarheid van de andere bepalingen van het wedstrijdreglement. 
Er zal geen elektronische, schriftelijke of telefonische correspondentie worden gevoerd in het kader 
van deze wedstrijd, behoudens de kennisgeving aan de winnaars van de toekenning van hun prijs. De 
organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, of 
in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld 
worden. 
 
Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door TUI 
Belgium NV, zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening. 
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de speler zijn goedkeuring tot de verzameling en het 
gebruik van zijn persoonsgegevens door TUI Belgium NV om informatie te verstrekken over haar 
producten, diensten en initiatieven. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebben de deelnemers steeds het recht op inzage in 
hun gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of hun gegevens te doen verwijderen uit 
de gegevensbank. Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk gericht te 
worden aan TUI Belgium NV, Gistelsesteenweg 1, 8400 Oostende. Elke vraag tot verwijdering van zijn 
gegevens uit de gegevensbank tijdens de duur van de wedstrijd, heeft automatisch de beëindiging van 
de deelname van de wedstrijdspeler tot gevolg. 
 
Privacyregeling 
TUI Belgium NV respecteert uw privacy. Uw gegevens worden gebruikt om de winnaar te localiseren. 
De winnaar zal per e-mail gecontacteerd worden voor de opname van zijn prijs. Van de deelnemers 
zal het e-mailadres gebruikt worden voor toezending van de TUI nieuwsbrief. 


