Wedstrijdreglement “Goe Gefietst”
ARTIKEL 1
De VZW Bond van trein, tram en busgebruikers (TreinTramBus) (hierna genaamd “de
organisator”), ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0430 410 873, gevestigd te 9000
Gent, Kortrijksesteenweg 304, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die
begint op 21 maart 2017 om 08:00 en eindigt op 24 april 2017 om 12:00.
Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgische grondgebied.

ARTIKEL 2
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze
wedstrijd.

ARTIKEL 3
De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor alle studenten die een opleiding volgen
aan één van volgende hogescholen in Gent: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Artevelde
Hogeschool, Odisee, Luca School of Arts en KULeuven, en die woonachtig is in België. Door
hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers/studenten zich tot onvoorwaardelijke
aanvaarding van het reglement.

ARTIKEL 4
De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd
door de organisator voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de
deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader
trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 5
Om geldig deel te nemen en kans te maken op de prijzen moet de deelnemer zich aanmelden
via de website www.goegefietst.gent en voldoen aan deze voorwaarden:
Als je individueel deelneemt:
-

Download de app “Goe Gefietst”
Ga naar tabblad groepen – teams en registreer je naam (je eigen naam of een fictieve
naam)
Geef je mailadres in zodat we je kunnen contacteren als je gewonnen hebt.
Schakel de app steeds in als je je verplaatst met de fiets
De afgelegde kilometers worden automatische bijgehouden

Als je deelneemt in team van (2 à 6 personen)
-

Zoek medestudenten en vorm een team

-

-

De teamleader downloadt de app “Goe Gefietst”
Eén iemand maakt een nieuw team aan (tabblad groepen – team)
De andere leden downloaden ook de app en melden zich onder dit team aan
 Opgelet: zorg ervoor dat iedereen dezelfde schrijfwijze gebruikt. Let op
hoofdletters, kleine letters, want anders bestaat het risico dat je twee verschillende
teams registreert
Elk teamlid schakelt de app steeds in als je je verplaatst met de fiets
De afgelegde kilometers worden automatische bijgehouden op teamniveau

Als je deelneemt met je studentenvereniging:
-

Download de app “Goe Gefietst”
Ga naar tabblad groepen en kies je studentenvereniging
Geef je mailadres in zodat we je kunnen contacteren als je gewonnen hebt.
Schakel de app steeds in als je je verplaatst met de fiets
De afgelegde kilometers worden automatische bijgehouden bij je vereniging

ARTIKEL 6
Er kan maar maximaal 1 prijs per familiaal adres worden gewonnen.
Deelname aan “goe gefietst” is gratis. Onvoorziene kosten voor de deelname aan de wedstrijd
(fietsreparaties,…) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de
deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator.
Valsspelen of het trukeren van resultaten zal de automatische uitsluiting met zich meebrengen
van de hieraan verbonden deelnames.
Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder
verschillende pseudo’s of voor rekening van andere deelnemers. Bij meerdere deelnames,
onder andere door middel van verschillende e-mailadressen (of door verschillende identiteiten
of eender welk ander middel om zich meermaals te registreren), worden al zijn
deelnemingsformulieren geweigerd en beschouwd als ongeldig.

ARTIKEL 7
De VZW TreinTramBus noch de deelnemende hogescholen of andere tussenkomende
personen of vennootschappen zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien in geval
van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, in te korten of in te trekken, als de omstandigheden dit vereisen.

ARTIKEL 8
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december
1998, heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot
deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te verzoeken.
De organisator zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar kunnen worden
verwacht om gegevens geheim te houden. Bij het aanmelden op de app, erkent de deelnemer
evenwel dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade

die het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door
onbevoegden kan in geen geval worden verhaald op de organisator.

ARTIKEL 9
De prijzen van deze wedstrijd zijn een verrassing maar variëren van een VIP arrangement
voor KAA GENT tot fietsabonnementen, foodvouchers,… De grootste prijs gaat naar het beste
team met de meest verzamelde kilometers. De andere prijzen worden verloot onder ALLE
deelnemers, zo maakt iedereen kans op een prijs.
De organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De
organisator kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebeurlijke ongevallen of schade
die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
Een prijs is ondeelbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.
Bij de identificatie van de winnaars dienen deze een kopij van hun identiteitskaart voor te
leggen. Indien de gegevens op het deelnemingsformulier en deze op de identiteitskaart niet
identiek zijn wordt de prijs niet overhandigd en gaat deze naar de volgende op de lijst van de
winnaars.
Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar tenzij mits schriftelijke toestemming
van de organisatoren.
Winnaars worden op voorhand verwittigd via het opgegeven emailadres of telefoonnummer.
De prijsuitreiking is op 26 april 2017 op het podium van de 12-urenloop te Gent, dit omstreeks
21:30. Indien ze hierop niet aanwezig kunnen zijn dienen ze hun prijzen op te halen bij
TreinTramBus VZW, Kortrijksesteenweg 304. De prijzen worden dus niet opgestuurd. De
winnaars moeten hun prijzen voor 12 mei 2017 afhalen, na deze termijn hebben de winnaars
geen recht meer op hun prijs.
Indien er nog ex-aequo’s zijn –voor gelijk welke prijs- zal een lottrekking de winnaar bepalen.
Deze lottrekking zal door TreinTramBus gebeuren.
De winnaars worden op de website van TreinTramBus: www.treintrambus.be gepubliceerd.
Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

ARTIKEL 10
Uitgezonderd het geval voorzien in het reglement, zal er door de deelnemers, geen
briefwisseling worden verstuurd, noch zullen er telefonische of andere communicaties
plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 11
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te
wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit
rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge
omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld
of geannuleerd.

ARTIKEL 12
TreinTramBus en de andere deelnemende partijen behouden zich het recht voor om de prijzen
in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te maken van hun naam evenals
van foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele
doeleinden.

ARTIKEL 13
Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in
zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking worden
genomen.
Elke klacht in verband met huidige wedstrijd moet schriftelijk worden verstuurd binnen de 7
werkdagen volgend op het einde van deze laatste, naar de maatschappelijke zetel van de
organisator. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch worden behandeld.
Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet worden
behandeld. Het huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de
toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.

ARTIKEL 14
De deelnemers die een kopij van huidig reglement wensen te ontvangen dienen bij hun
aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen
naar: VZW TreinTramBus, Kortrijksesteenweg 304, 9000 Gent, met vermelding van
“Wedstrijdreglement Goe Gefietst”.

ARTIKEL 15
De gegevens van de deelnemers zullen in de gegevensbank worden opgenomen en zin
desgevallend bestemd om te worden gebruikt voor de maatschappelijke doeleinden van
TreinTramBus. Ze worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden noch aan derden
doorgegeven. Beheerder van de gegevensbank: de deelnemers hebben een toegangsrecht,
een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen hun gebruik
voor marketing doeleinden.
De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventueel verlies en/of laattijdige ophaling van de prijzen.
De organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het
beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat alle informatie onvolledig of fout is.
Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of
op ander (promo)materiaal dat organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de organisator
worden gebruikt of een verplichting scheppen van de organisator.
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