
Wedstrijdreglement   

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Luchtballon’ georganiseerd door de stad Hasselt 

(hierna de Organisator), met zetel te 3500 Hasselt, Limburgplein 1. De te winnen prijs is een 

ballonvlucht voor vier personen.  

Deelnemingsvoorwaarden  

De wedstrijd start op donderdag 23 juni 2021 om 00u01 en eindigt op donderdag 23 juli 2021 om 

23u59. De wedstrijd is gratis en iedereen mag deelnemen. Minderjarige deelnemers hebben de 

toestemming nodig van hun ouders. Elke deelname impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met 

het wedstrijdreglement  

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, 

door opgave van verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan. 

Deelname aan de 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 Groep Hasselt, 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.  

Aanduiding van de winnaar  

Tenzij anders vermeld bij de wedstrijdinformatie, wordt de winnaar van een prijs bepaald op basis 

van een juist antwoord op de wedstrijdvraag en op basis van volgende schiftingsvraag: Hoeveel 

deelnemers zullen aan de wedstrijd deelgenomen hebben bij het einde van deze wedstrijd? Winnaar 

van de hoofdprijs is de deelnemer van wie de organisator als eerste het juiste antwoord op de 

wedstrijdvraag en op de schiftingsvraag heeft ontvangen. Bij afwezigheid van het juiste antwoord op 

de schiftingsvraag wint de deelnemer van wie de organisator als eerste het antwoord heeft 

ontvangen dat het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste benadert. Indien er een ex-

aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord op de 

schiftingsvraag of de beste benadering doorstuurde.  

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail met verdere 

informatie over zijn prijs. Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald 

in geld. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen. De organisator is niet 

aansprakelijk wanneer derden/partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch 

bij defecten en tekortkomingen aan de prijs. 

Beheer van de persoonsgegevens  

De verwerking van de gegevens die verband houden met de deelname aan de Wedstrijd gebeurt 

door de stad Hasselt (hierna ‘de Organisator’), in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 

betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens en alle regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De Organisator informeert de 

deelnemers dat hun persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en bewaard in de gegevensbank 

van Socioculturele Raad Hasselt. De verzameling en verwerking van de gegevens heeft tot doel het 

goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, meer bepaald in contact te kunnen treden 



met de deelnemers en de winnaar de prijs toe te kennen op een efficiënte manier. Na beëindiging 

van de wedstrijd en bekendmaking van de winnaar worden de persoonsgegevens vernietigd. Elke 

deelnemer heeft het recht om zijn gegevens in te kijken, te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor 

de verwerking op het volgende adres: Stad Hasselt, 3500 Hasselt, Limburgplein 1 of op het volgende 

e-mailadres: info@hasselt.be.  

Aansprakelijkheid van de Organisator  

De Organisator behoudt zich het recht voor op elk ogenblik en zonder voorafgaand bericht de 

organisatie te wijzigen en de wedstrijd op te schorten of te beëindigen in geval van overmacht of elke 

andere uitzonderlijke gebeurtenis die zich onafhankelijk van zijn wil voordoet, en dit zonder dat de 

deelnemers of enige andere persoon aanspraak kunnen maken op schadeloosstelling of interesten. 

Met uitzondering van een ernstige of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch de 

Organisator, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan 

aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zich zou voordoen ter 

gelegenheid van de deelname aan de Wedstrijd of die zou voortvloeien uit de organisatie van de 

Wedstrijd, de aanduiding van de Winnaars of de toekenning of niet-toekenning van de prijzen. Hun 

aansprakelijkheid is evenmin in het geding als gevolg van de in vorig punt vermelde wijzigingen, 

opschortingen en annulaties. De Organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het 

slecht invullen of vermelden van de door de deelnemers verstrekte gegevens die leiden tot een 

foutief of onbekend e-mailadres, postadres of telefoonnummer van de deelnemers.  

Toepasselijke wet en bevoegde rechtbanken  

Dit reglement en de interpretatie ervan worden geregeld door het Belgisch recht. In geval van geschil 

zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt 

bevoegd.  

Varia  

Als een van de bepalingen van dit reglement als nietig of ongeldig wordt beschouwd, blijven de 

andere bepalingen en voorwaarden van het wedstrijdreglement onverminderd geldig. 


