
 SPAARREGLEMENT 

De spaaractie voor ‘Vaneigens’ op dvd loopt in De Standaard van zaterdag 10
december tot en met vrijdag 16 december 2005. Hiervoor is het volgende reglement 
opgesteld.

Wie deelneemt aan deze actie verklaart zich akkoord met onderstaand reglement en 
met elke beslissing van Vum-Media nv.

Artikel 1. Organisatie

De actie wordt georganiseerd door Vum-Media nv, Gossetlaan 30, 1702 Groot-
Bijgaarden. Toezicht op het regelmatig verloop van de wedstrijd, op de strikte 
toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaars, het toewijzen van 
de prijzen en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door het ambt 
van gerechtsdeurwaarder Lucas Engels, Mertens en Torfsstraat 7, 2018 Antwerpen, 
tegen wiens beslissing geen verhaal bestaat.

Over het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Vum-
Media nv kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door 
melding in De Standaard.

Vum-Media nv kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de 
deelnemers op de hoogte te houden van latere acties die hen zouden kunnen 
interesseren. Deze gegevens kunnen ook doorgegeven worden aan derden. De wet 
met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd.

Artikel 2. Spaarmodaliteiten

Door 5 zegels te sparen kan elke deelnemer de dvd ‘Vaneigens’ in primeur verkrijgen. 
Daarvoor moet hij een volledig ingevulde spaarkaart met 5 verschillende spaarpunten 
inruilen met 12,50 euro bij een verkooppunt van Standaard Boekhandel. 
De digitale abonnees kunnen de gepersonaliseerde digibon gebruiken. De 
spaarpunten verschijnen elke dag, van zaterdag 10 december tot en met vrijdag 16
december in De Standaard. De spaarkaart verschijnt tijdens de actie op 10/12 en 
16/12/2005, en is ook terug te vinden op www.standaard.be/vaneigens.
De spaarkaart kan tot en met 31 december 2005 ingeruild worden.

Er is geen aankoopverplichting. De spaarpunten, alsook de spaarkaart mogen 
nagetekend worden. Alle andere vormen van reproductie zijn verboden. Elke 
deelnemer kan ook een spaarkaart aanvragen op dit adres; Vum-Media nv., De 
Standaard Promotie, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden of de spaarkaart 
uitprinten via www.standaard.be/vaneigens.

Artikel 3. Algemeen

Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag, gericht aan 
De Standaard Promotie, Gossetlaan 30, 1702 Groot-Bijgaarden. Dit reglement wordt 
ook tijdens de actie afgedrukt in De Standaard van 10/12 en 16/12/2005 én enkele 
malen voor de aanvang van de actie. Het reglement is eveneens te raadplegen op 



www.standaard.be/vaneigens

Artikel 4. Geschillen

Door aan deze actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer alle punten van het 
reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren of de gerechtsdeurwaarder 
zouden moeten nemen.

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als 
grond voor welke verplichting dan ook vanwege Vum-Media nv.  


