
Wedstrijdreglement “Scratch & Win 
Actie” Ingelbeen-Soete 

Concept
De Scratch & Win-wedstrijd is een wedstrijd die georganiseerd wordt door Ingelbeen-Soete. Als de deelnemers 
een winnende code ingeven, hun gegevens invullen en de garage waar ze het krasbiljet ontvingen, maken ze 
kans op een gastronomisch weekend. Ze zien meteen of ze een gastronomisch weekend gewonnen hebben, 
één van de andere Mobil-prijzen of niets.  

Looptijd en timing 
Looptijd wordt voorzien tot uitputting voorraad kasbiljetten met als uiterste datum 01/04/2021. De wedstrijd 
staat open voor alle personen die op het Belgisch/Luxemburgs grondgebied wonen, met uitzondering van 
werknemers van Ingelbeen-Soete. Ingelbeen-Soete behoudt zich het recht om het bewijs van Mobil-onderhoud 
bij de winnaar op te vragen.  
De winnaars zien meteen wat ze gewonnen hebben.  
De wedstrijd wordt afgesloten op 01/04/2021. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en 
komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijzen.  

Prijzenpot 
10 Barbecues & 15 RedBull truien.
Winnaars kunnen de prijzen niet ruilen tegen andere prijzen. Ingelbeen-Soete is niet verantwoordelijk voor 
productiefouten en/of andere fouten aan de prijzen.  
Alle prijzen zijn persoonlijk en kunnen dus niet doorgegeven worden aan derden of omgeruild worden voor 
geld.  
Met een geldig identiteitsbewijs (met de winnende naamgegevens in kwestie) kunnen ze hun prijs afhalen bij 
hun garagehouder.   



Deelname aan de wedstrijd  

Er kan maar 1 x per dag deelgenomen worden door eenzelfde persoon. Bij meerdere deelnames weerhoudt 
Ingelbeen-Soete enkel de eerste deelname.  
Deelname is voorbehouden aan mensen hun wagen lieten onderhouden met Mobil-olie, afkomstig van 
Ingelbeen-Soete via de garagehouder. 
Deelnemers moeten geregistreerd zijn met hun echte voornaam, naam en adresgegevens om recht te hebben 
op de prijs die ze gewonnen hebben. Speelt een deelnemer onder een valse naam of adres mee, dan kan 
Ingelbeen-Soete  een andere winnaar trekken. Bovendien kan elke deelnemer maximum 1 prijs winnen en kan 
er maar één keer gewonnen worden per woonadres.  
Deelname aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle situaties die 
niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Ingelbeen-Soete zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten.  
Ingelbeen-Soete behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te 
korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 
voor welke verplichting dan ook.  
 
 

Uitloten van de winnaars  
De winnaar van de prijzen worden bepaald op basis van de unieke codes.  
Ingelbeen-Soete  kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke blijven van de 
partners m.b.t. de overhandiging van de prijs of m.b.t. defecten en tekortkomingen aan de prijzen. Ingelbeen-
Soete zal niet verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft te overhandigen, een andere prijs te 
verstrekken.  
 
 

Privacy  
De gegevens van de deelnemers die zich registreren worden opgenomen in het bestand van Ingelbeen-Soete. 

De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping.  


