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Dit is het bijzonder wedstrijdreglement voor de wedstrijden van AURODESIGN 

en tessina: Maak kans om 50% van je trouwringen terug te winnen! 

Dit bijzonder wedstrijdreglement is in aanvulling op het algemeen wedstrijdreglement van VdB&VR. 

In geval van tegenstrijdigheid tussen dit bijzonder wedstrijdreglement en het algemeen 

wedstrijdreglemen, dan heeft het bijzonder reglement voorrang. 

1. Algemeen 

Trouw je in 2017? Heb je trouwringen van AURODESIGN of tessina uitgekozen? Maak dan kans om de 

helft van het aankoopbedrag terug te winnen!  

Er worden 2 winnaars geselecteerd. Een bruidskoppel dat trouwt met AURODESIGN-trouwringen en 

een koppel dat trouwt met tessina-trouwringen.  

De mooiste foto’s winnen de prijs.  

VdB&VR kiest unaniem de winnaars. De juweliers waar de ringen werden aangekocht, zijn niet 

betrokken of verantwoordelijk voor deze wedstrijd.  

2. Hoe neem je deel?  

2.1. Je kan deelnemen door je allermooiste foto, waarop je trouwringen duidelijk te zien zijn, te 

delen op social media facebook of Instagram.  

2.2. Enkel de foto’s die gedeeld en gepost worden ten laatste op 30 december 2017 komen in 

aanmerking.  

2.3. Als je meedoet via facebook, dan moet je de foto delen op de facebook-pagina van VdB&VR 

(facebook/vdbvr) met vermelding van één van de volgende de hashtags #aurodesigntrouwringen, 

#aurodesignalliances, #tessinatrouwringen of #tessinaalliances. 

2.4. Als je meedoet via Instagram, plaats dan de foto met één van de volgende hashtags 

#aurodesigntrouwringen, #aurodesignalliances, #tessinatrouwringen of #tessinaalliances op je 

Instagram-profiel.  

3. Deelnemingsvoorwaarden 

3.1. Je moet trouwen of getrouwd zijn in 2017.  

3.2. De AURODESIGN of tessina trouwringen moeten aangekocht zijn bij een officieel verkooppunt 

van AURODESIGN of tessina In België of Luxemburg. Meer informatie via de website 

http://www.vdbvr.com/nl/juweliers  

3.3. Enkel trouw- of relatieringen van AURODESIGN en tessina-collecties komen in aanmerking. 3.3.1 

Trouw je met een AURODESIGN of een tessina-ring in combinatie met een ring uit één van de andere 

VdB&VR ringencollecties (AMICI, Traditions, f'OrU, Mémoire of Pre Wedding Ringcollection) dan 

http://www.vdbvr.com/nl/juweliers
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wordt enkel het aankoopbedrag van AURODESIGN of tessina in aanmerking genomen voor de 

bepaling van de prijs.  

3.3.2. Trouw je met een AURODESIGN én met een tessina-trouwring dan kom je in aanmerking als 

een volwaardige winnaar en kan je de volledige prijs winnen.  

3.3.3. Trouw je met een AURODESIGN of een tessina-ring in combinatie met een ring die niet 

vervaardigd werd door VdB&VR, dan kom je niet in aanmerking om een prijs te winnen.          

3.4. De ringen moeten de meesterstempel dragen van VdB&VR. Meer informatie over de 

meesterstempel of de hoge service standaarden via http://www.vdbvr.com/nl/faq/1218/over-de-

hoge-service-standaarden   

3.5. Het echtheidscertificaat en het aankoopbewijs van de trouwringen moeten getoond worden als 

bekend wordt dat je gewonnen hebt en als erom gevraagd wordt. Bij nalatigheid vervalt je status als 

winnaar.   

4. Wedstrijdverloop 

4.1. Er is geen enkele communicatie met betrekking tot tussenstanden. Dit sluit niet uit dat VdB&VR 

een reactie kan posten op de ingezonden foto’s.   

4.2. De winnaars worden persoonlijk benaderd door VdB&VR via facebook of Instagram.   

4.3. De juweliers hebben geen enkele invloed op het bepalen van de winnaars.  

4.4. Op maandag 15 januari 2018 zullen de winnaars via een nieuwsbericht op de VdB&VR website 

http://www.vdbvr.com/nl/nieuws  bekend gemaakt worden.    

4.5. De winnaars worden bekend gemaakt voor 15 januari 2018 via een persoonlijk bericht van 

VdB&VR en via facebook/vdbvr. 

5. Prijzen 

5.1. De winnaars winnen de helft van het totale aankoopbedrag van beide trouwringen samen (*) 

terug in cash. (* uitzondering zie 3.3.1)  

5.2. De prijs wordt persoonlijk overhandigd en uitgereikt door de directie van VdB&VR.  

6. Facebook  

6.1. VdB&VR accepteert de regels van facebook met betrekking tot wedstrijden.  

6.2. VdB&VR stelt duidelijk dat facebook niet geassocieerd kan worden met de wedstrijd noch dat 

facebook deze ondersteunt.  

6.3. Facebook kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen.  

6.4. Deelnemers aan deze wedstrijd verschaffen informatie aan VdB&VR en niet aan facebook.   

6.5. De promotie van deze wedstrijd is in volledig beheer van VdB&VR.   

http://www.vdbvr.com/nl/faq/1218/over-de-hoge-service-standaarden
http://www.vdbvr.com/nl/faq/1218/over-de-hoge-service-standaarden
http://www.vdbvr.com/nl/nieuws

