
Reglement winactie Fiat 500 
1. Organisatie. 

Deze actie wordt georganiseerd door Manus., btw BE0467 287 503, Bredabaan 491, 2930 
Brasschaat.  
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden 
bij de wedstrijdinformatie.  
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit 
te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te 
publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet 
aansprakelijk gesteld worden.    
 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een 
verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor 
eventuele technische problemen.  
 

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. 
De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding 
van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet 
uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend.  
 

 

2. Looptijd en timing. 
De actie loopt van woensdag 1 februari tot woensdag 8 maart middernacht. 
De prijsuitreiking gaat door op 12 maart.  
Tenzij anders vermeld wordt bij de wedstrijdinformatie, kan elke deelnemer slechts één maal 
deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische 
adressen, door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan.  
 

3. Verloop wedstrijd 
 
Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren over 
deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens 
invullen.  
Werknemers van Manus en Manus Bis, en personen wonend op hetzelfde adres, kunnen 
deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen niet als winnaar worden aangeduid.    
 
De organisator  kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan 
tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere 
wedstrijden.   
  
Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.    
 



Deelnemen via Instagram 
Volg Patisserie Manus en ManusBis op Instagram. 
Deel de Winactie in je verhaal 
Tag 3 mensen die de Fiat 500 wel zouden willen winnen. 
 
Deelnemen in de winkel 
Scan de QR code in de winkel.  
Vul het formulier op de website in met je gegevens. 
 
Elke week wordt een weekwinnaar gekozen op woensdag. Dit kan een deelnemer via 
Instagram zijn of via het formulier.  
De deelnemer wordt op de hoogte gebracht via Instagram of via mail en wordt bekend 
gemaakt op Instagram.  
Er zullen 5 voorlopige winnaars zijn, deze moeten aanwezig zijn op de sleuteloverhandiging op 
12 maart, waar de 6de en laatste voorlopige winnaar wordt bekend gemaakt.  
 

4. Verloten hoofdwinnaar 
Op 12 maart wordt de grote winnaar bekend gemaakt en de sleutel overhandigd in het 
Kasteel van Brasschaat.  
De receptie gaat door van 14u tot 16u waar iedereen welkom is.   
De voorlopige winnaars moeten om 14u aanwezig zijn om kans te maken op de auto.  
 
Ter plaatse wordt onder de mensen die aanwezig zijn nog de laatste voorlopige winnaar 
gekozen. Dit kan door ter plaatsen je gegevens achter te laten via het voorziene formulier.  
 
Een onschuldige hand zal de hoofdwinnaar trekken uit de pot met 6 voorlopige winnaars.  
De andere 5 winnaars ontvangen een leuke troostprijs.  
 

 

5. Prijs en Sleuteloverhandiging. 
 
Ben jij de grote winnaar?   
 
Je krijgt op 12 maart 2023 de sleutel overhandigd en mag met de auto naar huis rijden. 
 
Op deze moment is de auto verzekerd door Patisserie Manus en voorzien van een Manus 
nummerplaat (nl. Manus 04) .  
Je krijgt 1 maand (tot 12 april 2023) de tijd om een nummerplaat aan te vragen en een 
verzekering af te sluiten.  
Deze maand wordt de eigenaar van de auto aangepast van Patisserie Manus naar de winnaar.  
 
Je moet nog minimaal één jaar (tot 12 maart 2024) met de Fiat 500 blijven rijden (mag deze 
periode niet verkocht worden) met de huidige bestickering.  



 
Onderhoud, boetes en franchise voor eventueel ongeval zijn vanaf 12 maart 2023 ten laste 
van de winnaar.  
De Prijs kan niet worden omgeruild en niet worden uitbetaald in geld. Het is niet toegestaan 
om gewonnen prijzen door te verkopen binnen de periode van 12 maanden na de actie. De 
organisator is niet aansprakelijk bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.  
 

6. Oorsprong auto 
 
De Fiat 500 werd aangekocht bij garage Ribbens (Bredabaan 347, Wuustwezel) 
 
De auto werd bestickerd door XXL printshop (De hoeve 1, Westmalle)  
 
De auto werd aangekocht en verloot door Patisserie Manus (Bredabaan 491, Brasschaat)  
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