  

  

WEDSTRIJDREGLEMENT  BELMODO  

  
1.   Organisatie  en  toepassing  
  
Dit   wedstrijdreglement   bevat   de   algemene   deelnemingsvoorwaarden   voor   alle   wedstrijden   die  
(mede)  worden  georganiseerd  door  BELMODO,  met  adres  te  Korianderstraat  2B,  9000  Gent,  België,  
al  dan  niet  via  de  BELMODO-website.  De  deelname  aan  de  voormelde  wedstrijden  veronderstelt  de  
kennisname   en   aanvaarding   van   zowel   het   algemene   wedstrijdreglement   als   eventuele   bijzondere  
wedstrijdreglementen   alsook   de   aanvaarding   van   alle   beslissingen   m.b.t.   de   wedstrijd.   De  
deelnemers   bevestigen   eveneens   de   kennisname   en   aanvaarding   van   BELMODO’s   algemene  
voorwaarden,   beschikbaar   op   de   volgende   webpagina   www.belmodo.be/legal,   dat   aanvullend   van  
toepassing  is.    
  
Daarnaast   kunnen   voor   bijzondere   wedstrijden   bijzondere   wedstrijdreglementen   gelden,   waarbij   dit  
algemene  reglement  als  aanvulling  op  het  bijzonder  reglement  geldt.  Indien  er  een  tegenstrijdigheid  
bestaat   tussen   dit   algemene   wedstrijdreglement   en   een   bijzonder   wedstrijdreglement   en/of   het  
bijzonder  reglement  afwijkt  van  het  algemene,  heeft  het  bijzonder  reglement  voorrang.  
  
Bijkomende   mededelingen   i.v.m.   de   wedstrijd   vormen   een   bijkomend   element   van   het  
wedstrijdreglement.    
  
  
2.   Deelname  
  
De   wedstrijden   van   BELMODO   staan   in   principe   open   voor   iedere   natuurlijke   persoon   die   op   het  
ogenblik  van  de  wedstrijd  18  jaar  of  ouder  is,  met  uitzondering  van:    
  
-   De  personeelsleden  en  de  bestuurders  van  BELMODO  en  haar  (commerciële)  partners;;  
-   Elke  persoon  die  aan  de  organisatie  van  de  wedstrijd  in  kwestie  deelneemt;;  
-   De   gezinsleden   en   de   familieleden   tot   in   de   derde   graad   van   de   personen   die   in   het  
voorgaande  werden  uitgesloten.  
  
Minderjarigen  mogen  slechts  deelnemen  aan  een  wedstrijd  van  BELMODO,  voor  zover  ze  
voorafgaand  de  uitdrukkelijke  toestemming  kregen  van  hun  ouders,  hun  voogd  en/of  de  persoon  die  
het  ouderlijk  gezag  uitoefent.  Wanneer  een  minderjarige  deelneemt,  wordt  deze  toestemming  
verondersteld.  BELMODO  kan  steeds  de  schriftelijke  bevestiging  van  deze  toestemming  vragen  en  
bij  gebrek  aan  bewijs  hiervan  binnen  een  redelijke  termijn,  de  deelname  aan  de  wedstrijd  dan  wel  het  
recht  op  een  prijs  ontzeggen.    
  
De  deelname  gebeurt  ten  persoonlijke  titel.  De  winnaar  van  een  prijs  van  een  wedstrijd  die  
BELMODO  (mede)  organiseert,  wordt  voor  een  termijn  van  één  maand  na  bevestiging  van  het  
winnen  van  een  prijs  uitgesloten  van  deelname  aan  een  andere  wedstrijd  die  BELMODO  (mede)  
organiseert.  Indien  deze  winnaar  ondanks  het  verbod  deelneemt  aan  een  andere  wedstrijd  tijdens  
deze  periode,  zal  deze  deelname  ongeldig  zijn  wordt  een  eventueel  gewonnen  prijs  niet  toegekend.  
Slechts  één  gezinslid  of  één  van  de  personen  wonend  op  eenzelfde  postadres	
  kan  een  prijs  winnen  
binnen  dezelfde  wedstrijd,  waarbij  de  datum  van  de  deelname  als  criterium  geldt.  Dezelfde  
natuurlijke  persoon  die  meerdere  e-mailadressen  hanteert,  wordt  uitgesloten  van  de  wedstrijd.  
BELMODO  behoudt  zich  het  recht  voor  de  personen  die  de  regels  in  onderhavige  paragraaf  
overtraden  ook  van  verdere  wedstrijden  uit  te  sluiten.  
  
Deelnemen   aan   de   wedstrijd   is   enkel   mogelijk   via   de   BELMODO-website,   behalve   wanneer   hierop  
uitdrukkelijk  een  uitzondering  werd  voorzien.  Indien  de  deelnemers  een  deelnemingsformulier  dienen  
in  te  vullen,  neemt  BELMODO  enkel  de  volledig  ingevulde  deelnemingsformulieren  in  aanmerking  die  
voor   de   aangeduide   einddatum   van   de   wedstrijd   ontvangen   worden.   BELMODO   behoudt   zich   het  
recht  voor  personen  te  weigeren  tot  deelname  aan  haar  wedstrijden.  
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De  persoonlijke  gegevens  die  de  deelnemer  opgeeft  moeten  correct  zijn.  Dat  betekent  dat  zijn/haar  
persoonlijke  gegevens  correct  en  waarachtig  moeten  zijn  en  dat  hij/zij  gegevens  invult  op  basis  van  
de  persoon  die  hij/zij  is  en  niet  met  de  gegevens  van  een  derde.  Wanneer  duidelijk  is  dat  de  
opgegeven  gegevens  niet  overeenstemmen  met  de  werkelijkheid  of  wanneer  men  deelneemt  onder  
een  naam  die  niet  zijn/haar  naam  is,  wordt  men  van  de  wedstrijd  uitgesloten  en  verliest  men  het  
recht  op  deelname  en  op  een  eventuele  prijs.  BELMODO  behoudt  zich  het  recht  voor  de  personen  
die  de  regels  in  onderhavige  paragraaf  overtraden  ook  van  haar  andere  wedstrijden  uit  te  sluiten.    
  
Aan  de  deelname  is  geen  aankoopverplichting  verbonden.  De  deelnemer  betaalt  aan  BELMODO  
geen  vergoedingen  of  bijdragen,  behoudens  eventuele  communicatiekosten  verbonden  aan  de  
deelname  (vb.  betalend  vast  nummer,  sms,  …).  De  eventuele  kosten  worden  steeds  aangegeven  bij  
de  deelname.    
  
Er  wordt  geen  correspondentie  gevoerd,  op  geen  enkele  wijze,  omtrent  de  wedstrijdreglementen,  de  
organisatie,  de  wedstrijd  of  de  modaliteiten  van  selectie,  uitslagen  en  andere  aspecten  van  de  
wedstrijd.  Deelnemers  die  zich  hier  niet  aan  houden,  worden  automatisch  van  verdere  deelname  
uitgesloten.  Het  wedstrijdreglement  zal  niet  worden  opgestuurd  via  post.  In  elk  geval  verbindt  de  
deelnemer  zich  ertoe  zich  te  onthouden  van  negatieve  communicatie  m.b.t.  de  wedstrijd  en/of  de  
organisatoren.    
  
  
  
3.   Wedstrijd  
  
Het  verloop  van  de  wedstrijd  is  afhankelijk  van  de  specifieke  wedstrijd  (kennisvraag,  schiftingsvraag,  
creatieve  inbreng  van  de  deelnemer,  rangschikking,  …).    
  
  
-   Kennisvraag  
  
Bij  een  kennisvraag  dient  de  deelnemer  het  juiste  antwoord  op  te  geven.  Wanneer  meerdere  
deelnemers  de  kennisvraag  correct  beantwoorden,  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  door  
uitloting  of  door  een  daaropvolgende  schiftingsvraag  op  basis  van  de  deelnemers  met  een  juist  
antwoord.  De  vragen  en  oplossingen,  en  hun  eventuele  wijzigingen,  kunnen  geen  voorwerp  zijn  
van  betwisting.  In  alle  gevallen  van  twijfel  of  vergissing  over  het  juiste  antwoord  of  de  aanduiding  
van  de  winnaars  kunnen  de  organisatoren  alle  maatregelen  nemen  om  een  correct  verloop  van  
de  wedstrijd  te  waarborgen.    
  
  
-   Intellectuele  inspanning/  kunde/  behendigheid  
  
Wanneer  de  wedstrijd  de  intellectuele  kennis,  de  kunde  en/of  de  behendigheid  van  de  deelnemer  
vergt,  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  op  basis  van  de  resultaten  van  deze  deelname,  in  
eerste  instantie  qua  correctheid  en  vervolgens  qua  snelheid.  Wanneer  er  meerdere  deelnemers  
hetzelfde  resultaat  behaalden,  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  door  uitloting  of  
schiftingsvraag  op  basis  van  de  deelnemers  met  hetzelfde  resultaat.  
  
  
-   Stemming  
  
Indien  het  een  stemwedstrijd  betreft,  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  door  het  grootste  
aantal  stemmen.  Wanneer  er  via  meerdere  kanalen  kan  worden  gestemd,  worden  de  resultaten  van  
de  onderscheiden  kanalen  na  afloop  van  de  stemperiode  samengevoegd  om  tot  een  algemene  
rangschikking  te  komen.  Wanneer  er  meerdere  deelnemers  hetzelfde  resultaat  behaalden,  wordt/  
worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  door  uitloting  of  schiftingsvraag  op  basis  van  de  deelnemers  
met  hetzelfde  resultaat.    
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-   Creatieve  inbreng  
  
Wanneer  de  wedstrijd  een  creatieve  inbreng  of  andere  intellectuele  inspanning  van  de  deelnemer  
vergt,  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  door  jurybeslissing.  De  beoordelingscriteria  die  de  
jury  hanteert,  worden  geduid  bij  de  deelname.    
  
Door  de  deelname  aan  een  wedstrijd  met  creatieve  inbreng,  verleent  de  deelnemer  aan  BELMODO  
de  toestemming  om  de  inzending,  zonder  beperking  in  tijd  noch  ruimte  en  zonder  enige  vergoeding:  
  
-   Te  publiceren  op  de  BELMODO-website  en  alle  andere  mediakanalen  van  BELMODO  en/of  
haar  (commerciële)  partners,  op  eender  welke  technische  wijze;;  
-   Aan  te  passen  en/of  te  verwerken  in  een  ander  geheel;;  
-   Te  (laten)  reproduceren  en/of  te  (laten)  distribueren,  op  eender  welke  technische  wijze  en  op  
eender  welke  drager.  
  
De  deelnemer  bevestigt  dat  hij  over  de  nodige  rechten  (onder  meer  intellectuele  eigendomsrechten,  
persoonlijkheidsrechten  en/of  hiermee  verband  houdende  toestemmingen  en/of  licenties)  beschikt  
om  dit  gebruik  van  zijn  creatieve  inbreng  toe  te  laten  en  vrijwaart  BELMODO  en  haar  partners  tegen  
alle  mogelijke  aanspraken  i.v.m.  de  creatieve  inbreng.    
  
BELMODO  kan  niet  worden  verplicht  om  een  creatieve  inbreng  ook  effectief  te  publiceren  of  
anderszins  te  gebruiken  en  kan  te  allen  tijde  en  om  welke  reden  dan  ook  een  creatieve  inbreng  
verwijderen,  dit  alles  zonder  voorafgaande  kennisgeving  aan  de  deelnemer.    
  
  
-   Rangschikking  
  
Bij  een  rangschikkingsvraag  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  op  basis  van  de  resultaten  
van  deze  deelname,  in  eerste  instantie  qua  correctheid  en  vervolgens  qua  snelheid.  Wanneer  er  
meerdere  deelnemers  hetzelfde  resultaat  behaalden,  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  
door  uitloting  of  schiftingsvraag  op  basis  van  de  deelnemers  met  hetzelfde  resultaat.  
  
  
-   Schiftingsvraag  
  
In  geval  van  een  (bijkomende)  schiftingsvraag  dient  de  deelnemer  deze  vraag  te  beantwoorden,  om  
tot  een  volledige  en  geldige  deelname  te  komen.  Bij  een  schiftingsvraag  dient  de  deelnemer  het  
juiste  antwoord  op  te  geven.  Wanneer  meerdere  deelnemers  de  schiftingsvraag  correct  
beantwoorden,  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  door  uitloting  op  basis  van  de  
deelnemers  met  een  juist  antwoord.  Wanneer  er  geen  of  onvoldoende  deelnemers  een  correct  
antwoord  gaven,  wordt/  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  door  de  antwoorden  die  het  correcte  
antwoord  het  dichtst  benaderden,  waarbij  het  kleinste  verschil  met  het  correcte  antwoord  de  
doorslag  geeft.  Wanneer  meerdere  incorrecte  antwoorden  het  correcte  antwoord  evenzeer  
benaderen,  wordt  worden  de  winnaar/winnaars  bepaald  door  uitloting  op  basis  van  de  deelnemers  
die  deze  benaderende  antwoorden  opgaven.  De  vragen  en  oplossingen,  en  hun  eventuele  
wijzigingen,  kunnen  geen  voorwerp  zijn  van  betwisting.  
  
In  alle  gevallen  van  twijfel  of  vergissing  over  het  juiste  antwoord  of  de  aanduiding  van  de  
winnaars  kunnen  de  organisatoren  alle  maatregelen  nemen  om  een  correct  verloop  van  de  
wedstrijd  te  waarborgen.    
  
  
4.   Prijzen  
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De  prijzen  die  BELMODO  uitreikt,  worden  uitgeschreven  op  naam  en  adres  en  zijn  
persoonsgebonden,  zodat  de  deelnemer  niet  gerechtigd  is  deze  over  te  dragen  aan  een  derde.  Het  is  
bovendien  niet  mogelijk  om  de  prijs  in  te  ruilen  noch  om  deze  in  geld  om  te  zetten.  De  prijs  is  btw  
inbegrepen.  De  prijs  is  ondeelbaar  en  de  deelnemer  dient  deze  te  aanvaarden  zoals  deze  wordt  
toegekend.    
  
BELMODO  behoudt  zich  het  recht  voor  om  te  allen  tijde  een  prijs  te  wijzigen,  om  productionele  of  
inhoudelijke  redenen  en/of  in  geval  van  overmacht.    
  
Eventuele  bijkomende  lasten  vallen  ten  laste  van  de  winnaar.  Eventuele  bijkomende  producten  en/of  
diensten,  gekoppeld  aan  de  prijs,  zijn  niet  ten  laste  van  BELMODO.  Indien  een  prijs  erin  bestaat  dat  
de  winnaar  het  toegangsrecht  verkrijgt  om  deel  te  nemen  aan  een  bepaalde  activiteit  behelst  de  prijs  
enkel  en  alleen  dit  toegangsrecht,  behoudens  vermelding  in  andere  zin  in  een  bijzonder  
wedstrijdreglement  of  in  de  aankondiging  van  de  wedstrijd.  De  organisator  van  de  activiteit  bepaalt  
alle  voorwaarden  hieromtrent,  zoals  bijkomende  leeftijdsgrenzen,  tijdige  aanwezigheid  etc.  Wanneer  
de  activiteit  wordt  geannuleerd,  om  welke  reden  dan  ook,  kan  de  winnaar  geen  aanspraak  maken  op  
een  alternatieve  prijs  noch  een  andere  compensatie.    
  
Wanneer  BELMODO  een  geschenkbon  als  prijs  uitreikt,  is  de  geldigheid  daarvan  mogelijks  beperkt  
in  tijd  en  ruimte.  De  winnaar  kan  geen  aanspraak  maken  op  een  alternatieve  prijs  noch  een  andere  
compensatie,  wanneer  hij  de  geschenkbon  niet  kan  inruilen  voor  het  verstrijken  van  de  
geldigheidsduur  ervan.    
  
BELMODO  biedt  geen  enkele  garantie  m.b.t.  een  prijs  en  kan  niet  aansprakelijk  worden  gehouden  
voor  eventuele  ongevallen  en/of  schade  die  ermee  verband  houdt.  BELMODO  is  op  geen  enkele  
manier  verantwoordelijk  of  aansprakelijk  voor  een  eventueel  gebrek  in  de  prijs  of  indien  de  prijs  niet  
voldoet  aan  de  verwachtingen  van  de  winnaar.  Wanneer  BELMODO  als  prijs  voorwerpen  uitreikt  die  
onder  een  waarborgregeling  voor  consumptiegoederen  vallen,  dient  de  winnaar  zijn  recht  op  
waarborg  rechtstreeks  bij  de  fabrikant,  invoerder  of  verkoper  uit  te  oefenen.    
  
  
5.   Toekenning  prijzen  
  
BELMODO  contacteert  de  winnaar(s)  persoonlijk,  op  basis  van  de  gegevens  die  werden  
geregistreerd  bij  de  deelname.  BELMODO  is  niet  verantwoordelijk  voor  het  niet  kunnen  bezorgen  
van  een  prijs  wanneer  de  deelnemer  onvoldoende,  onvolledige  of  foute  contactgegevens  opgaf  bij  
zijn  deelname.  Indien  blijkt  dat  deze  gegevens  niet  correct  zijn  of  wanneer  er  niet  wordt  
gereageerd  binnen  de  daarvoor  gestelde  termijn  vervalt  het  recht  op  de  prijs.  BELMODO  
respecteert  de  privacy  van  de  winnaar(s)  en  maakt  hun  identiteit  niet  publiek  bekend.  
  
Bij  overhandiging  van  de  prijs  dient  de  winnaar  zijn  identiteit  te  verrechtvaardigen.  Indien  deze  
gegevens  niet  overeenstemmen  met  de  opgegeven  gegevens,  vervalt  het  recht  op  een  prijs.  
BELMODO  is  niet  verantwoordelijk  voor  de  verzending  van  een  prijs,  zeker  niet  voor  eventuele  
vertraging,  beschadiging  of  verlies  n.a.v.  de  verzending.  Wanneer  er  hoogdringendheid  gemoeid  is  
met  het  bezorgen  van  een  prijs  (zoals  bijvoorbeeld  het  toegangsrecht  tot  een  evenement),  kan  
BELMODO  bepalen  dat  de  deelnemer  op  een  bepaald  tijdstip  bereikbaar  dient  te  zijn.  In  geval  van    
onbereikbaarheid  behoudt  BELMODO  zich  het  recht  voor  om  de  prijs  toekennen  aan  een  andere  
deelnemer,  zonder  enig  verhaal  van  de  oorspronkelijk  aangeduide  winnaar.    
  
Bij  het  in  ontvangst  nemen  van  zijn/haar  prijs,  geeft  de  winnaar  zijn/haar  stilzwijgende  
toestemming  voor  publicatie  en  gebruik  van  zijn/haar  naam,  leeftijd  en  woonplaats.  Daarbij  
genomen  foto’s  of  quotes  van  de  winnaar  mogen  ook  vrij  worden  gepubliceerd  door  BELMODO,  
op  alle  mogelijke  wijzen,  zowel  online  als  offline.  De  winnaar  verzaakt  daarbij  ook  aan  de  
uitoefening  van  alle  rechten  en  schadeloosstelling  in  dat  opzicht.  
  
  
6.   Toezicht  op  wedstrijden  en  beslissingen  
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BELMODO  ziet  toe  op  het  correcte  verloop  van  een  wedstrijd,  zonder  verplicht  te  zijn  hiertoe  een  
gerechtsdeurwaarder  in  te  schakelen.    
  
Wie  toch  een  prijs  wint  zonder  volledig  te  voldoen  aan  alle  deelnemingsvoorwaarden  verliest  
automatisch  zijn  recht  op  de  prijs,  zonder  schadevergoeding  en  zonder  enig  verhaal  t.a.v.  
BELMODO.  In  geval  van  inbreuk  op  de  deelnemingsvoorwaarden,  misbruik,  misleiding  en/of  een  
deelname  te  kwader  trouw  behoudt  BELMODO  zich  het  recht  voor  om  te  allen  tijde  een  persoon  uit  
te  sluiten  van  de  deelname  aan  de  wedstrijden  die  zij  (mede)  organiseert.  BELMODO  is  
desgevallend  gerechtigd  om  een  reeds  toegekende  prijs  terug  te  vorderen  en/of  een  
schadevergoeding  te  eisen,  ook  n.a.v.  reputatieschade.    
  
Uitslagen  en  beslissingen  van  BELMODO  en/of  de  wedstrijdjury  zijn  bindend  en  onherroepelijk  en  
kunnen  niet  aangevochten  worden,  om  geen  enkele  reden.  BELMODO  beschikt  over  de  definitieve  
bevoegdheid  in  alle  gevallen  van  betwisting  en  alle  beslissingen  m.b.t.  de  organisatie  zijn  bijgevolg  
zonder  verhaal.    
  
  
7.   Aansprakelijkheid  
  
BELMODO  is  niet  verantwoordelijk  voor  eventuele  schade,  lichamelijke  letsels  of  ongevallen  die  zich  
zouden  kunnen  voordoen  naar  aanleiding  van  de  deelname  aan  een  wedstrijd  of  als  gevolg  van  het  
winnen  van  een  prijs.    
  
De  deelnemer  kan  zich  niet  beroepen  op  druk-,  zet-,  spel-  of  andere  fouten  alsook  technische  
problemen  (waaronder  bij  e-mailcommunicatie)  als  grond  voor  enige  verplichting  in  hoofde  van  
BELMODO.  Deelname  aan  de  wedstrijd  impliceert  kennis  en  aanvaarding  van  de  kenmerken,  risico’s  
en  de  beperkingen  van  het  internet.  BELMODO  wijst  elke  aansprakelijkheid  in  dat  verband  af.  
  
Het  is  mogelijk  dat  BELMODO  genoodzaakt  wordt,  bijvoorbeeld  in  geval  van  overmacht  of  om  het  
correcte  verloop  van  de  wedstrijd  te  waarborgen,  om  een  wedstrijd  of  een  fase  ervan,  al  dan  niet  
tijdelijk,  in  te  trekken,  in  te  korten  uit  te  stellen,  te  wijzigen,  over  te  dragen,  uit  te  breiden  of  te  
annuleren  alsook  om  een  wedstrijdreglement  of  –formulier  aan  te  passen.  Bij  eventuele  
toevoegingen  maken  deze  integraal  deel  uit  van  het  wedstrijdreglement.  Deze  toevoegingen  
zullen  gepubliceerd  worden  op  de  BELMODO-website.  In  geen  geval  kan  BELMODO  hiervoor  
aansprakelijk  worden  gesteld.  De  voorgaande  reglementen  blijven  gelden  voor  de  wedstrijden  die  
lopen  op  het  moment  van  de  wijziging.    
  
BELMODO  is  enkel  verantwoordelijk  voor  haar  eigen  opzettelijk  handelen  en/of  zware  fout.  Indien  
BELMODO  een  wedstrijd  organiseert  in  samenwerking  met  een  of  meerdere  derde  partijen,  gelden  
dezelfde  bepalingen  in  hoofde  van  deze  derde  partijen  als  in  hoofde  van  BELMODO.    
  
  
8.   BELMODO  respecteert  uw  privacy  
  
BELMODO  respecteert  uw  privacy.  De  deelnemer  bevestigt  dat  zijn  deelname  de  toestemming  
inhoudt  om  zijn  persoonsgegevens  te  verwerken  en  op  te  slaan.  Deze  gegevens  kunnen  worden  
gebruikt  voor  promotionele  doeleinden.  
  
Voor  meer  informatie  omtrent  BELMODO’s  privacybeleid,  zie  www.belmodo.be/legal.  
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