
Wedstrijdreglement “Tryangle Website Easter Egg Hunt” 
 
Artikel 1 - Organisator van de wedstrijd 
De organisator is Tryangle Happiness & Wellbeing at Work (www.tryangle.be). 
 
Artikel 2 - Duur van de wedstrijd 
De wedstrijd loopt vanaf 19 mei 2022 om 12:00 tot 30 mei 2022 om 23:59. De selectie van de 
winnaars en de prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 31 mei 2022. 
 
Artikel 3 - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de wedstrijd 
• De wedstrijd staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon met een fysiek adres in België 
(voor het ontvangen van de fysieke prijs). 
• De organisator kan zelf niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden 
• Meld je aan met een volledig correcte code via het formulier op http://eepurl.com/c8xd7v. 
• Een persoon die eventueel meermaals deelneemt door meerdere codes door te sturen, telkens 
met behulp van een ander e-mail adres, kan slechts éénmalig als winnaar uitgeroepen worden en dus 
maximaal 1 prijs winnen (voor de eerste code die hij of zij doorstuurt waarbij hij/zij de eerste vinder 
is). 
 
Artikel 5 – Toekenning van de prijzen 
• Op de website www.tryangle.be zijn 5 unieke codes te vinden op verschillende webpagina’s. 3 op 
Nederlandstalige pagina’s, 1 op een Franstalige pagina en 1 op een Engelstalige pagina. 
• Elke individuele deelnemer die via het formulier een volledig correcte code doorstuurt komt in 
aanmerking voor de wedstrijd.  
• Een foutieve code (door een typfoutje in de tekst of het ontbreken van enkele letters of cijfers) 
wordt niet als correcte deelname beschouwd. 
• Codes doorsturen via e-mail of sociale media kanalen komen niet in aanmerking. 
• Na afloop van de wedstrijd wordt voor elke van de 5 codes bekeken wie deze als eerste heeft 
‘geclaimd’ (= op basis van het precieze tijdstip van aanmelding via het inschrijvingsformulier). De 
tijdsmarkering in het Mailchimp systeem bepaalt ondubbelzinnig voor elke code wie deze als eerste 
doorstuurde en wie voor deze code de winnaar wordt.  
• Zo zullen in totaal (maximaal) 5 winnaars uit de bus komen die telkens een Tryangle verrassing als 
prijs zullen ontvangen. 
 
Artikel 6 – bekendmaking van de winnaars en toekenning van de prijzen 
• Op dinsdag 31 mei 2022 worden de winnaars bekend gemaakt op de sociale mediakanalen van 
Tryangle. De winnaars worden voor de aankondiging via onze Social Media Kanalen persoonlijk op de 
hoogte gebracht via het e-mail adres waarmee ze deelnamen. 
• Personen die na 48u nog geen reactie hebben gegeven omtrent het aanvaarden van hun prijs en 
het doorgeven van de adresgegevens (om te prijs te verzenden) geven forfait voor hun prijs, waarna 
een nieuwe winnaar voor deze code wordt bepaald (i.e. de tweede snelste registratie die deze code 
claimt). 
• Eénzelfde individu kan maximaal 1 prijs winnen, ook al neemt deze deel via meerdere e-mail 
adressen of voor meerdere codes. 
• Elke toegekende prijs is nominatief en niet inruilbaar voor een ander product of dienst. 
• Indien een code niet gevonden en geclaimd wordt voor het aflopen van de wedstrijd, is er voor 
deze code geen winnaar. 
 
  

http://eepurl.com/c8xd7v
http://www.tryangle.be/


Artikel 7 - Algemene wedstrijdvoorwaarden 
De wedstrijd "Tryangle Website Easter Egg Hunt" is gratis en wordt georganiseerd voor de periode 
van 19 mei 2022 12:00 tot 30 mei 2022 23:59. Deelname buiten de data zal niet in aanmerking 
worden genomen. Elke deelnemer kan meermaals deelnemen, maar er wordt slechts één prijs per 
persoon toegekend (op basis van de eerste code die hij instuurde waarvoor hij/zij de eerste  
aanmelder was).  
De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de geest van de 
wedstrijd zouden schaden. 
 
Artikel 8 - Verbinding en gebruik 
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor misbruik van de internettoegang, het ontvangen 
van materialen of enige andere technische verbinding die de succesvolle voltooiing van de wedstrijd 
verhindert. Deelname van internet aan de wedstrijd impliceert kennis en acceptatie van de 
kenmerken en beperkingen van internet, met name wat betreft de technische prestaties, de 
responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. Het gebrek aan 
bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke omleidingen en het risico van besmetting door 
virussen die op het netwerk circuleren, zullen niet de verantwoordelijkheid van de organisatoren op 
zich nemen. 
 
Artikel 10 - Aanvaarding van de regels 
Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van de regels, beschikbaar op de website 
www.tryangle.be tijdens de gehele wedstrijdperiode. 
Elk gebrek aan informatie of een verkeerde voorstelling van identiteit of adres zal automatisch 
resulteren in de eliminatie van deelnemer aan de wedstrijd. De organisatoren behoudt zich het recht 
voor om de nauwkeurigheid van door deelnemers versterkte informatie te controleren. 
 
Artikel 11 - Incidenten - Aansprakelijkheid 
De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, aan te passen, uit te 
stellen, stop te zetten, in te korten of uit te breiden als omstandigheden buiten zijn macht hem 
daartoe dwingen. Het kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Voor deze wijzigingen kunnen 
de organisatoren op elke passende manier communiceren. In geen geval kunnen de 
organisatoren aansprakelijk worden gesteld voor enig materieel of lichamelijk letsel van een 
deelnemer of een derde als gevolg van deelname aan de wedstrijd. 
 
Artikel 12 - Geschillenbeslechting 
Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan één van de organisatoren per mail uiterlijk binnen de 
maand volgend op de bekendmaking van de winnaars op 31 mei 2022. 
In geval van betwisting trachten de partijen hun geschil in der minne te schikken. Anders worden alle 
geschillen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist door de organisatoren, waarna de 
beslissing definitief is. 
Elke deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van deze regels. Alle verdere 
informatie kan worden verkregen via e-mail op info@tryangle.be. 
 
Artikel 13 - Website 
De wedstrijd "Tryangle Website Easter Egg Hunt" wordt georganiseerd op pagina’s van de website 
www.tryangle.be. 

http://www.tryangle.be/

