
WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

1. Toepassingsgebied van dit wedstrijdreglement 

1.1. Dit wedstrijdreglement zet de regels uiteen die van toepassing zijn op alle wedstrijden die de vzw 

centrummanagement, met hoofdkantoor gelegen te Grote Markt 1, 8970 Poperinge (hierna “De 

VZW”) organiseert via haar opdrachthouder Het Opzet BVBA, met hoofdkantoor gelegen te 

Kasteelstraat 6, 8500 Kortrijk en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 810.040.070, 

RPR Gent, afd. Kortrijk (hierna “de opdrachthouder”) en dit voor eigen rekening of voor rekening 

van haar commerciële partners, waarbij in de schriftelijke of electronische communicatie 

verwezen wordt naar deze webpagina. 

 

2. Aanvaarding van dit wedstrijdreglement 

2.1. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van 

dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de VZW en haar opdrachthouder in verband met 

de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als 

aanvullende punten van dit wedstrijdreglement. 

2.2. Indien zulks vereist is, kan de VZW en haar opdrachthouder eenzijdig wijzigingen of 

aanvullingen aanbrengen aan dit wedstrijdreglement. De gewijzigde versie van het 

wedstrijdreglement zal online geplaatst worden en zal vanaf het moment van openbaarmaking de 

vorige versie vervangen. De huidige versie van dit wedstrijdreglement staat onderaan vermeld. 

 

3. Deelnemingsvoorwaarden 

3.1. Iedere natuurlijke persoon kan deelnemen aan een wedstrijd georganiseerd door de VZW en haar 

opdrachthouder. 

3.2. Deelname aan een wedstrijd is enkel mogelijk voor de duur van de wedstrijd. De duur van de 

wedstrijd wordt vermeld op de respectievelijke website, coupon en/of folder waarop melding 

gemaakt wordt van de wedstrijd. 

3.3. De deelname aan de wedstrijd is gratis. 

3.4. Om te kunnen deelnemen moet men in het bezit zijn van een stadspas op basis waarvan men 

winstkansen spaart telkens men de stadspas scant aan één van de tabletapplicaties bij de 

deelnemende handelszaken.   

 

4. Winnen van een wedstrijd 

4.1. Indien de wedstrijd een of meerdere kennisvragen bevat, zullen enkel de deelnemers die het juiste 

antwoord geven op deze kennisvragen, kans maken op de prijs voor de winnaar. Indien meerdere 

deelnemers alle correcte antwoorden geven, zal de winnaar door uitloting of door een 

schiftingsvraag geselecteerd worden. 

4.2. Indien de wedstrijd een creatieve inbreng van de deelnemer vereist, zoals bijvoorbeeld een foto, 

tekst of video, worden de winnaar of winnaars bepaald door de VZW en haar opdrachthouder op 

basis van de beoordelingscriteria die door de VZW en haar opdrachthouder worden bepaald. Door 

deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng verleent de deelnemer de VZW en haar 

opdrachthouder de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng zonder enige beperking te 

publiceren op de website(s) van de VZW of haar opdrachthouder of te (laten) reproduceren op 

welke drager dan ook en deze te (laten) distribueren. De deelnemer zal de VZW en haar 

opdrachthouder vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. 

de VZW en haar opdrachthouder is niet verplicht om een creatieve inbreng ook effectief online 



te plaatsen of te reproduceren en kan op elk ogenblik en om welke reden een creatieve inbreng 

verwijderen van haar website of deze van haar opdrachthouder.  

 

5. Prijzen 

5.1. De prijs die gewonnen wordt, is persoonsgebonden en het recht op de gewonnen prijs kan niet 

worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden 

omgezet, in het geval deze prijs niet bestaat uit geld of geldwaarde. 

5.2. De VZW of haar opdrachthouder kan op elk ogenblik om eender welke reden een prijs wijzigen 

of vervangen door een gelijkwaardige prijs. 

5.3. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een 

evenement of een geleid bezoek) dan behelst de prijs enkel dit toegangsrecht, tenzij anders 

vermeld. De overige voorwaarden worden bepaald door de organisator van de activiteit. De 

organisator kan bijvoorbeeld het toegangsrecht afhankelijk maken van het aanwezig zijn op een 

bepaald tijdstip of een bepaalde plaats, of leeftijdsvoorwaarden stellen. 

5.4. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de uitgever van de geschenkbon de geldigheid 

daarvan beperken in de tijd, of andere voorwaarden opleggen.  

  

6. Aansprakelijkheidsbeperkingen ten aanzien van de VZW en haar opdrachthouder 

6.1. de VZW en haar opdrachthouder is niet verantwoordelijk en kan niet aanpsrakelijk gesteld 

worden:  

- voor alle mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen 

voordoen als gevolg van de deelname aan een wedstrijd of het ingaan op de gewonnen 

prijs; 

- voor enig gebrek in de prijs, noch indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde 

verwachtingen; 

- voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, 

onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname; 

- voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een 

prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een 

prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden 

overhandigd, dan is de VZW en haar opdrachthouder niet verantwoordelijk als de 

winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving 

werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan of beschadigd 

werd, kan de VZW en haar opdrachthouder niet aansprakelijk worden gesteld; 

- indien de VZW en haar opdrachthouder genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te 

korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te 

passen.  

6.2. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het 

toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald 

tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan de VZW en haar opdrachthouder 

de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet 

wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorzien periode of indien hij niet de vereiste 

formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt het recht op de prijs van de deelnemer en 

kan de VZW en haar opdrachthouder de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig 

verhaal.  



6.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet worden ingeroepen als 

grond voor welke verplichting dan ook vanwege de VZW en haar opdrachthouder.  

7. Persoonsgegevens 

7.1. De persoonsgegevens die de VZW en haar opdrachthouder over de deelnemers verzamelt, vallen 

onder toepassing van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer. Zij zijn eigendom van De VZW en haar opdrachthouder. Zij zullen 

worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de 

privacyverklaring van de opdrachthouder Het Opzet, te vinden op www.hetopzet.be. 

7.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd, geeft de winnaar De VZW en zijn opdrachthouder de 

toestemming om zijn naam, voornaam en stad van zijn woonplaats  te publiceren in kranten en 

tijdschriften, op websites en andere media die De VZW of zijn opdrachthouder vrij kan kiezen.  

De winnaar verbindt zich er eveneens toe om in te gaan op redelijke voorstellen tot het maken 

van fotografisch materiaal of video-opnamen en kent De VZW en zijn opdrachthouder Het Opzet 

het onherroepelijke recht toe om zijn foto of video-opname te gebruiken voor reclamedoeleinden 

die aan de wedstrijd zijn verbonden.  

 

8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

8.1. de VZW en haar opdrachthouder houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Indien 

niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, 

bedrog of kwade trouw behoudt de VZW en haar opdrachthouder zich het recht voor de betrokken 

deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere 

wedstrijden georganiseerd door de VZW en haar opdrachthouder uit te sluiten. 

8.2. de VZW en haar opdrachthouder behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer 

om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te 

eisen voor de door de VZW en haar opdrachthouder geleden schade, inclusief imago-schade. 

8.3. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.  

 

9. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtbank  

9.1. Het Belgische recht is van toepassing op dit wedstrijdreglement. Alle geschillen met betrekking 

tot de wedstrijden georganiseerd door de VZW en haar opdrachthouder of dit wedstrijdreglement 

vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken te Kortrijk. 
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