Algemene voorwaarden SMS & WIN - 50 euro huurtegoed bij: De Filmkraker te Gent.
1 BEVESTIGING EN ACCEPTATIE
1.1 www.smsbuddy.be/smsenwin is eigendom van smsbuddy.be.
1.2 smsbuddy.be behoudt zich het recht voor om deelnemers van e-mails te sturen over gewonnen prijzen, bevestigingen van
orders, transacties of informatie, dan wel mededelingen over administratieve zaken.
1.3 smsbuddy.be behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities op elk moment te wijzigen. Wijzigingen
treden normaliter in werking 48 uur na bekendmaking hiervan op de smsbuddy.be Internetsite, dan wel op enig ander tijdstip
specifiek vermeld in de bekendmaking op de smsbuddy.be Internetsite.

2 PRIVACY
2.1 smsbuddy.be is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de in de systemen van smsbuddy.be opgeslagen gegevens van
de gebruiker.
2.2 De persoonsgegevens die door de gebruiker via het elektronische aanmeldformulier worden verstrekt of anderszins aan
smsbuddy.be ter beschikking worden gesteld worden verwerkt in een door smsbuddy.be beheerd geautomatiseerd bestand.
2.3 smsbuddy.be zal uw e-mail adres nooit ter beschikking stellen aan derden. Bij gebruikmaking van de dienst dient een
online formulier te worden ingevuld, waarbij om informatie wordt gevraagd. De gegevens die hier ingevuld dienen te worden,
worden gebruikt om fraude en manipulatie tegen te gaan. Ook hebben wij uw gegevens nodig voor het uitreiken van de door u
gewonnen prijzen

3 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
3.1 Elke poging van een gebruiker om het smsbuddy.be systeem of programma te manipuleren, door het verschaffen van
onjuiste informatie of anderszins, resulteert in het verlies van aanspraak op zijn of haar eventuele prijs.
Elke winnaar/winnares zal door medewerkers van smsbuddy.be worden gecontroleerd op naleving van deze regel.
3.2 Gebruikers garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen verschafte informatie en gegevens.
3.3 Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar en persoonsgebonden indien persoon in kwestie niet in staat is zijn/haar prijs te
innen heeft hij/zij geen recht meer op de toegewezen prijs.
3.4 Deelnemers kunnen onbeperkt aan de prijsvragen deelnemen door te sms-en.
3.5 smsbuddy.be stelt winnaars van een prijs via e-mail op de hoogte.
3.6 De winnaar/winnares dient hierop binnen 2 maanden na dato per e-mail of telefoon te reageren. Wanneer een reactie
binnen de gestelde termijn uitblijft, vervalt het recht van de gebruiker op de prijs.
3.7 Over de uitslagen kan op geen enkele wijze worden gecorrespondeerd met smsbuddy.be
3.8 De 250e smser wint 50,- euro huurtegoed. De 251e smser is weer smser 1.

4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1 smsbuddy.be is niet gehouden haar verplichtingen uit smsbuddy.be stelt winnaars van een prijs doormiddel van e-mail op
de hoogte. na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot)
internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer,
blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van smsbuddy.be of enige derden die diensten
aan smsbuddy.be leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie
smsbuddy.be op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen,
volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en/of andere storingen die buiten de macht van smsbuddy.be
liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van smsbuddy.be of van derden die diensten aan smsbuddy.be leveren.
4.2 Deelname aan smsbuddy.be stelt winnaars van een prijs via van e-mail op de hoogte. Dit is voor eigen risico van de
gebruiker. Deelnemers worden nadrukkelijk gewezen op de financiële consequenties van deelname. De door smsbuddy.be
gehanteerde smstarieven (2.00/sms) worden duidelijk op de website en in reclame vermeld. Deelname aan de smsspellen van
smsbuddy.be is toegestaan door personen met een minimale leeftijd van 18 jaar.
4.3 smsbuddy.be garandeert niet dat smsbuddy.be ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten.
Tevens kan smsbuddy.be geen garantie bieden over de resultaten die gebruikers kunnen behalen door aan smsbuddy.be deel
te nemen.
4.4 De aansprakelijkheid van smsbuddy.be voor schade die een gebruiker lijdt doordat smsbuddy.be, of een persoon voor wie
zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van smsbuddy.be of in
verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van smsbuddy.be of haar leidinggevend personeel.
4.5 smsbuddy.be wijst elke aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het onbevoegd smsen door deelnemers met een aan
een ander toebehorende telefoonaansluiting af. Met nadruk wijzen wij op de algemene fatsoensnormen inzake het gebruik van
andermans eigendom.
4.6 smsbuddy.be is bevoegd de activiteiten van smsbuddy.be in geval van overmacht te beëindigen. Deze
beslissingsbevoegdheid komt smsbuddy.be ook toe in geval van tijdelijke overmacht.
4.7 smsbuddy.be is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker als gevolg van aanspraken en/of heffingen van derden,
met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door smsbuddy.be verrichtte diensten en gedane uitkeringen.

5 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooirechten en alle andere rechten met
betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de smsbuddy.be (waaronder foto's, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal
of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen van smsbuddy.be of smsbuddy.be sponsors of
adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij smsbuddy.be, of de smsbuddy.be sponsors
of adverteerders.

6 BERICHTGEVING
Alle mededelingen betreffende smsbuddy.be geschieden per e-mail, reguliere post of op de smsbuddy.be website.

7 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op de betrekkingen tussen de smsbuddy.be -gebruiker en smsbuddy.be is Belgische recht van toepassing.

8 SLOT BEPALINGEN
Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen smsbuddy.be en de smsbuddy.be gebruiker ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst
aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige c.q de onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee
zoveel mogelijk rechten aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.
Voor meer info: www.smsbuddybe/smsenwin/ of info@smsbuddy.be

