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Samenvatting wedstrijd MATT Security  
 

Vanaf 1 september mogen clubs/jeugdbewegingen/… deelnemen aan de facebookactie om 2 
camera’s en een recorder te winnen (inclusief plaatsing). We verloten dit pakker zowel in West- als in 
Oost- Vlaanderen.  

De inschrijvingen lopen tot uiterst 23 september. Dan worden er per provincie 6 deelnemers 
gekozen. Die krijgen dan vanaf 25 september elk één week de tijd om zoveel mogelijk likes te 
verzamelen op de Facebookpagina. In West-Vlaanderen is dat de algemene MATT Security 
Facebookpagina en in Oost-Vlaanderen de MATT Security Ninove pagina.  

Op 6 november worden de winnaars bekend gemaakt en spreken we af met de winnaars om de 
camera’s te plaatsen.  

Facebookpagina’s: 
 

West-Vlaanderen: https://www.facebook.com/MATT-Security-366048040237496/ 

Oost-Vlaanderen: https://www.facebook.com/MATT-Security-Ninove-850700465076208/ 

Spelregels Facebookwedstrijd MATT Security 
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de facebookactie: 

“2 Gratis camera’s voor jeugdbewegingen/clubs/…” georganiseerd door MATT Security. Met 
deelname aan de facebookactie “2 Gratis camera’s voor jeugdbewegingen/clubs/…” gaat men 
akkoord met de voorwaarden van dit reglement. In deze voorwaarden worden de afspraken 
vastgelegd die jij als deelnemer maakt met MATT Security, gevestigd in de Abraham Hansstraat 4, 
8800 Roeselare & MATT Security Ninove, gevestigd in de Aalstersteenweg 386 9400 Ninove, die de 
facebook wedstrijd “2 Gratis camera’s voor jeugdbewegingen/clubs/…”organiseert.  

 

Art 1. Deelname  
Door deelname aan “2 Gratis camera’s voor jeugdbewegingen/clubs/…” wordt automatisch 
ingestemd met de toepassing van deze voorwaarden. De wedstrijd begint op 25 september 2017 en 
eindigt op maandag 6 november 2017.  

MATT Security heeft het recht de voorwaarden, de prijzen, de definities of andere informatie aan te 
passen of de wedstrijd te annuleren, op elk moment tijdens de wedstrijdlooptijd en zonder daarbij 
enige vorm van aankondiging in acht te hoeven nemen. Er geldt geen aankoopverplichting voor 
deelname aan deze wedstrijd.  

Art 2. Algemene spelregels  
Deelnemen aan de facebookactie kan door tijdens de afgesproken week zoveel mogelijk likes te 
verzamelen op de MATT Security pagina (in West-Vlaanderen) of de MATT Security Ninove pagina (in 
Oost-Vlaanderen).  

https://www.facebook.com/MATT-Security-366048040237496/
https://www.facebook.com/MATT-Security-Ninove-850700465076208/
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Elke groep krijgt één week de tijd (van maandag 00:00 uur tot zondag 12:00 uur ’s nachts.). De groep 
die het meeste likes gedurende hun week kan verzamelen wint. De groepen kunnen mensen 
uitnodigen, andere acties opzetten, enz. maar men krijgt geen toegang tot de Facebookpagina zelf. 
Het is ook niet toegestaan om likes aan te kopen (likes worden gecontroleerd op geldigheid). 

 

Art 3. Prijs en prijsuitreiking  
Alle promomateriaal, afbeeldingen, slogans, ... zijn niet bindend en op geen enkel moment 
representatief. Het is niet mogelijk om de te winnen prijzen om te wisselen in geld of elk ander 
alternatief. De winnaars worden per e-mail of telefonisch op de hoogte gebracht door de MATT 
Security vertegenwoordiger via het e-mailadres of telefoonnummer dat bijgehouden wordt in het 
MATT Security systeem.  

De bekendmaking van de winnaar vindt plaats 6 november op de desbetreffende Facebookpagina’s.  
De winnaar wordt uitgenodigd om de prijs in ontvangst te nemen. De te winnen prijs is 2 camera’s, 
een recorder & de plaatsing ervan.  

Art 4. Deelnemers 
De deelnemers zijn geen bedrijven maar erkende jeugdbewegingen, sportclubs, enz. 

Bij een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de resultaten behoudt MATT 
Security zich het recht om de deelnemers te diskwalificeren. MATT Security heeft het recht 
deelnemers uit te sluiten en hen de prijs te weerhouden wanneer de algemene voorwaarden worden 
geschonden.  

Art 5. Correspondentie  
Alle correspondentie zal in het Nederlands gebeuren.  

Art 6. Publiciteit  
MATT Security heeft het recht om publiciteit te geven aan de namen van deelnemers, ongeacht of 
deze al dan niet als winnend worden aangemerkt. Die publiciteit kan onder meer bekendmaking via 
de Facebookpagina van MATT Security inhouden, maar is daartoe niet beperkt. 

Art 7. Tot slot  
MATT Security beslist over alle onderwerpen waarin deze voorwaarden niet voorzien. MATT Security 
is niet verantwoordelijk voor problemen of het technisch niet functioneren van enig 
telefoonnetwerk, computeronlinesysteem, servers en/of serverproviders, computer hardware, 
software en e-mailproblemen. De organisator neemt geen verantwoordelijkheid voor technische 
problemen of webverkeer congestie op het internet en/of website of elke combinatie van deze 
inclusief enig letsel en schade aan de deelnemers of elke andere computer gerelateerd aan de 
deelname. Voor eventuele vragen, klachten en/of opmerkingen naar aanleiding van deze actie kunt u 
contact opnemen via info@mattsecurity.be 
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Hoe kan je nu likes verzamelen op Facebook voor de MATT Security pagina? 

 

Via Facebook kan je vrienden uitnodigen om de Facebookpagina te liken. Je kan ook oproepen doen 
via verschillende andere pagina’s of foto’s/video’s creëren om zo de mensen op te roepen de 
Facebookpagina te liken.  

De jeugdbeweging/sportclub/… krijgt geen toegang tot de Facebookpagina zelf.  

Het is ook niet toegestaan om likes aan te kopen (likes worden gecontroleerd op geldigheid). 

 

 

 

Webpagina: 
 

Ga jij de strijd aan met 5 andere clubs uit West-Vlaanderen?  

 

MATT security (Roeselare) geeft een gratis camerasysteem weg (2 camera’s en recorder, inclusief 
plaatsing). Klinkt goed? Het enige wat je moet doen is in één week zoveel mogelijk likes verzamelen 
op de Facebookpagina! 

 

Waarom doen we dit? Steeds meer en meer jeugdbewegingen/sportclubs zijn het slachtoffer van 
inbraken. Dat willen we natuurlijk tegengaan met MATT security! Met deze wedstrijd hopen we de 
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aandacht te trekken op de beveiliging van je club. De winnaar kan meteen op beide oren slapen 
dankzij de camera’s en recorder. 

25 september starten we met de wedstrijd. Wil jij één van de 6 gelukkigen zijn en de strijd aangaan 
met de rest? Schrijf je dan in via het formulier onderaan. (inschrijvingen geldig t.e.m. 23 september).  

 

Lees hier alle voorwaarden voor de wedstrijd: 


	Samenvatting wedstrijd MATT Security
	Facebookpagina’s:
	Spelregels Facebookwedstrijd MATT Security
	Art 1. Deelname
	Art 2. Algemene spelregels
	Art 3. Prijs en prijsuitreiking
	Art 4. Deelnemers
	Art 5. Correspondentie
	Art 6. Publiciteit
	Art 7. Tot slot
	Hoe kan je nu likes verzamelen op Facebook voor de MATT Security pagina?

	Webpagina:

