
Reglement wedstrijd Kinepolis filmtickets ‘Red Sandra’

Artikel 1: Organisatie wedstrijd Kinepolis filmtickets ‘Red Sandra’
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Socialistische Mutualiteit Brabant.

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname
De wedstrijd is voorbehouden aan de leden van de Socialistische Mutualiteit Brabant die in regel zijn met 
hun aanvullende verzekering (betaald ten minste tot september 2021). 
Elk lid mag maximaal 1 keer deelnemen.
De wedstrijd is gratis.
De wedstrijd loopt vanaf het versturen van de Mutflash in oktober 2021 tot en met 27/10/2021.
Inzendingen die de organisator ontvangt na 27 oktober 2021 komen niet meer in aanmerking.
Iedere deelnemer ontvangt een bedankingsmail.
De winnaars van de wedstrijd zullen via mail op de hoogte gebracht worden in de loop van de maand 
november 2021.
De uitslag van de wedstrijd kan niet worden betwist.

Artikel 3: Hoe worden de winnaars gekozen?
Een jury bestaande uit 1 FSMB-medewerker kiest de beste motivaties uit.

Artikel 4: Welke prijzen kunnen gewonnen worden?
Volgende prijzen kunnen gewonnen worden:

• 10 duotickets voor de film Red Sandra in Kinepolis. 

Artikel 5: Hoe deelnemen aan de wedstrijd?
Via de Mutflash van de Socialistische Mutualiteit Brabant of de website www.fsmb.be kunnen de leden alle 
informatie verschaffen die nodig is voor het deelnemen aan de wedstrijd. De leden van ons ziekenfonds 
kunnen deelnemen door naar het contactformulier te gaan en hun motivatie door te geven waarom ze deze 
film graag willen komen bekijken. 

Het resultaat kan elektronisch opgestuurd worden via het onderdeel ‘overige’ in het contactformulier.

Volgende stappen moeten ondernomen worden door het lid: 
1. Ga naar www.fsmb.be/nl/contactformulier. 
2. Klik op het icoontje 'overige'. 
3. Klik op 'Stel je vraag' 
4. Vervolledig het formulier en geef als onderwerp 'Wedstrijd: Red Sandra' op. 
5. Bij het gedeelte vraag mag je de reden waarom jij deze film graag wil gaan kijken opgeven. 

Wat na 27 oktober bezorgd wordt, komt niet meer in aanmerking voor een prijs.

De FSMB kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onleesbare antwoorden en/of het verlies van 
elektronische inzendingen van de deelnemers. De FSMB is evenmin aansprakelijk voor de 
onbeschikbaarheid van haar website, sociale netwerkplatformen, server- of postproblemen of andere 
gebeurtenissen die buiten de controle van de organisatoren vallen.

Artikel 6:
De winnaars worden per mail op de hoogte gebracht en ontvangen dan ook de prijs.

Artikel 7: 
De organisator van de wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien deze wedstrijd afgelast 
of gewijzigd wordt. De deelnemer kan hierdoor op geen enkele manier aanspraak doen gelden tegenover de 
organisator.

https://www.fsmb.be/nl/contactformulier


Artikel 8: Persoonlijke gegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, adres, e-mail en telefoon) worden verwerkt in 
overeenstemming met de EU-verordening 2016/679 en alleen gebruikt in het kader van de specifieke 
wedstrijd waaraan de deelnemer heeft deelgenomen. De deelnemer kan te allen tijde zijn recht van toegang,
rectificatie, verzet, beperking, schrapping en overdraagbaarheid uitoefenen.

Voor elk verzoek met betrekking tot persoonsgegevens kan de functionaris voor gegevensbescherming 
worden gecontacteerd op het volgende adres: dataprotection@FSMB.be.

Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en ook niet gebruikt voor andere dan de in het 
reglement vermelde doeleinden.

Artikel 9: 
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

Dit reglement wordt bezorgd aan ieder die dat schriftelijk aanvraagt. Het is ook terug te vinden op de website
van de FSMB.

De Socialistische Mutualiteit Brabant wenst je veel succes met deze wedstrijd.
www.fsmb.be


