
 

 

 

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Blog Battle Hasseltgewijs 2019 

 

 

1. ORGANISATOR: De organisator van deze wedstrijd is de vzw 
Centrummanagement Hasselt Handelt. 

 
2. TOELATINGSVOORWAARDEN: Deelname aan de Blog Battle HasseltGewijs staat 
open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 18 
jaar of ouder zijn (bij uitzondering 17 jaar met toestemming van ouders). Deelnemers 
hoeven nog niet in het bezit te zijn van een persoonlijke blog/website waarop zij online 
content plaatsen. Medewerkers van de vzw Centrummanagement te Hasselt Handelt 
en anderen die hier direct in projectverband bij betrokken zijn, komen niet in 
aanmerking voor deelname.  

Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. 
Door deelname aan de Blog Battle HasseltGewijs accepteert de gebruiker deze 
algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. De vzw 
Centrummanagement Hasselt Handelt behoudt zich het recht voor om je zonder 
opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, 
dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze 
algemene voorwaarden overtreedt, de wedstrijd probeert te manipuleren dan wel op 
een andere onwettelijke manier de wedstrijd probeert te beïnvloeden.  

De deelnemers hebben 5 dagen de tijd om te reageren op bericht van de organisatie. 
Na deze termijn behoudt de organisatie zich tot het recht om nieuwe deelnemers te 
kiezen. De vzw Centrummanagement Hasselt Handelt is niet verantwoordelijk voor het 
niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten door de deelnemers. 

Door deelname aan de Blog Battle HasseltGewijs gaat de deelnemer ermee akkoord 
dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden 
zonder enige compensatie.  

De deelnemer is verplicht om bij alle georganiseerde events aanwezig te zijn zoals 
vermeld in punt 4 van de algemene voorwaarden. Een lijst van alle events is terug te 
vinden op de website www.hasselt.be/Hasseltgewijs  

3. WINKANS: De twee winnaars zullen door een door de vzw Centrummanagement 
Hasselt Handelt geselecteerde jury worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag 
kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaars worden op de 
hoogte gebracht via e-mail. De twee winnaars worden ambassadeurs van Hasselt, met 
ieder een maandelijkse blog op ‘HasseltGewijs’, het Instagram- en Facebookaccount 
van Hasselt en iedere maand Hasseltbonnen ter waarde van 200,00 euro gedurende 
de periode januari 2020 tot en met december 2020.   

 
4. TERMIJNEN: Aanmelden voor de Blog Battle kan van 5 augustus t/m 12 september 
12.00 uur 2019. Inzendingen die buiten de genoemde data vallen zijn ongeldig.  

Twintig deelnemers krijgen op 13 september 2019 per e-mail te horen of ze zijn 
geselecteerd voor de kick-off meeting en de 1e ronde.  

De kick-off meeting staat gepland op 19 september om 19 uur in de Kezerreme 
(Raadzaal stad Hasselt, Limburgplein 1, 3500 Hasselt) en de 1e ronde staat gepland op 
28 september 2019. De uitslag van de 1e ronde wordt bekend gemaakt op 28 
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september 2019, 8 deelnemers gaan rechtstreeks door naar de halve finale. De 2 overige wildcards 
zullen worden verdeeld via een online stemronde. Deze zal plaatsvinden van 29 september t/m 2 
oktober 2019 op het officiële Facebook- en Instagram van de Blog Battle HasseltGewijs: 
‘HasseltGewijs: dé Blog Battle’. De kandidaat met de meeste likes gaat door naar de halve finale. De 
uitslag van de online voting wordt bekend gemaakt op 3 oktober 2019 via e-mail. 

Op 28 september 2019 krijgen de kandidaten voorbereidende informatie over de halve finale 
opdracht. De halve finale opdracht vindt plaats op 5, 8, 10 en 11 oktober 2019. Waarbij de 
kandidaten op basis van beschikbaarheid worden ingedeeld voor een halve dag event in Hasselt. 
Stemmen op de halve finale kan van 14 oktober t/m 8 november 2019. De deelnemers die doorgaan 
worden 12 november 2019 bekend gemaakt, 5 deelnemers gaan door naar de finale.  
 

Op 22 november 2019 zullen de 5 finale kandidaten een voorbereidende opdracht voor de finale 
vervullen. Het finale event vindt plaats op 10 december 2019.  
 
De 2 winnaars worden 16 december 2019 bekend gemaakt.  

De events vinden plaats in het centrum van Hasselt (exacte locatie volgt). 

De kandidaten worden geacht op bovenstaande data beschikbaar te zijn. Als de kandidaat om wat 
voor reden dan ook later dan de afgesproken tijd aanwezig is op de afgesproken locatie vervalt de 
deelname aangezien er geen andere mogelijkheden zijn.  
Als de deelnemer om wat voor reden dan ook vertraging oploopt bij het voorbereiden en/of inleveren 
van haar opdrachten, krijgt de deelnemer geen extra tijd toegewezen. 
 

5. BLOG POST INHOUDELIJKE EISEN:  

Een blog: 

(i) kan geen naam of logo van een handelaar, fabrikant, merk, product, winkel, vestigingsplaats, 
persoon, bedrijf of personage tonen, bevatten, benoemen, beschrijven, naar refereren of naar 
toespelen, met uitzondering als het gaat om een promotor (handelaar in Hasselt die zich heeft 
ingeschreven om deel te nemen aan de Blog Battle HasseltGewijs en/ producten of een locatie ter 
beschikking stelt aan de deelnemer[s] voor de Blog Battle HasseltGewijs) en de daarbij horende 
logo’s, naamsverwijzingen en merken.  

(i) kan geen, met uitzondering van Promotor (winkelier binnen Hasselt) en daarbij horende logo's en 
merken, naam of logo van een winkelier, fabrikant, merk, product, winkel, vestigingsplaats, persoon, 
bedrijf of personage tonen, bevatten, benoemen, beschrijven, naar refereren of naar toespelen 
ongeacht men deelnemer van Promotor is of concurreert met een ieder van Promotors producten. 

(ii) kan geen, met uitzondering van de ingeschrevene, informatie tonen, bevatten, benoemen, 
beschrijven, refereren of toespelen over een persoon, zowel levend of dood.  

(iii) kan in geen mogelijkheid seksuele, suggestieve, obscene, wellustige, gewelddadige, illegale, 
beledigende, minachtende of ongepaste woorden, afkortingen, taal, tekens, producten, poses, 
gedrag, symbolen, politieke, persoonlijke of religieuze documenten of uitspraken tonen, bevatten, 
benoemen, beschrijven, naar refereren of naar toespelen.  

(iv) kan geen verwijzing naar alcohol, illegale drugs of tabak, vuurwapens, activiteiten die gevaarlijk 
of onveilig lijken of specifieke politieke agenda of bericht bevatten. 

(v) kan op geen mogelijke manier de naam van promotor aantasten, vertekenen of negatief uitlaten 
over promotors producten en personen of berichten of afbeeldingen die niet overeenkomen met het 
beeld van promotor plaatsen, zoals bepaald is door promotor. 
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(vi) kan geen persoonlijke informatie, zoals kentekennummers, persoonlijke namen, e-mail adressen 
of huisadressen tonen/verspreiden zonder toestemming. 

(vii) kan geen materiaal beschermd door copyright plaatsen (inclusief foto's, beeldhouwwerken, 
schilderijen en andere kunst of afbeeldingen gepubliceerd op of in websites, televisie, films of andere 
media) zonder toestemming. 

(viii) kan geen wet overtreden.  

(ix) moet in overeenstemming zijn met alle rechtsposities van de algemene voorwaarden. 

Daarnaast, alle foto's toegevoegd aan de Blog Artikelen moeten door jou of door een persoon waar 
jij toestemming voor hebt gegeven (de fotograaf) zijn gemaakt en niet zijn hergebruikt. 

Het posten of uploaden van een Blog Artikel (en alle bijhorende foto's) betekent niet automatisch dat 
het Blog Artikel in overeenstemming bevonden wordt met deze algemene voorwaarden. De vzw 
Centrummanagement Hasselt Handelt behoudt zich het recht om op ieder moment tijdens de 
wedstrijdperiode, zonder toestemming of op de hoogte stellen van de deelnemer die het artikel 
gepubliceerd heeft, een Blog Artikel te verwijderen van een website onder controle van de promotor. 
In het geval van zo'n verwijdering, zal het relevante artikel en de deelnemer gediskwalificeerd 
worden.  

 
6. SELECTIE VAN DE WINNENDE BLOGGER: Een door de vzw Centrummanagement Hasselt 
Handelt geselecteerde jury bepaalt bij de 1e ronde voor 80% van de stemmen welke deelnemers 
doorgaan naar de halve finale, en bij de halve finale voor 50% van de stemmen welke deelnemers 
doorgaan naar finale. De overige 20% van de stemmen voor de 1e ronde en 50% van de stemmen 
voor de halve finale  zijn stemmen van het publiek. In de finale bepaalt de jury de 2 uiteindelijke 
winnaars (geen publiekstemmen). 

Info en details in verband met de Blog Battle en de opdrachten worden meegedeeld aan de 
geselecteerde deelnemers via het e-mailadres dat zij opgegeven hebben tijdens de inschrijving. 

De beslissing van de wedstrijdjury is definitief en over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden 
gecorrespondeerd. 

De twee winnaars schrijven maandelijks ieder één blog artikel waarbij het diverse aanbod uit Hasselt 
aan bod komt. Het insluiten van de naam van de wedstrijdsponsor via Social Media wordt 
aangemoedigd.  

 
7. PRIJZEN: Twee winnaars worden de ambassadeurs van de stad Hasselt, met ieder een 
maandelijkse blog op de Facebook- en Instagramaccount ‘HasseltGewijs’. In ruil krijgen de 
ambassadeurs iedere maand Hasseltbonnen ter waarde van € 200,00 gedurende de periode januari 
2020 tot en met december 2020. Er is geen mogelijkheid om de prijs in te wisselen voor geld en de 
prijs is niet op naam overdraagbaar. De Hasseltbonnen ter waarde van € 200,00 moeten besteed 
worden bij de deelnemende winkels van Hasselt. Voor het meest recente winkeloverzicht wordt u 
doorverwezen naar de website https://www.visithasselt.be/nl/hasseltbon-cadeautip-voor-shoppers.  
Aankoopbewijzen moeten elke maand opgestuurd worden naar hasseltgewijs@hasselt.be. Het 
totaal bedrag moet overeenkomen met de maandelijkse € 200,00 aan Hasseltbonnen tenzij dit 
bedrag in onderling overleg (en goedkeuring) afwijkt. Bijkomende kosten tijdens het verblijf in en/of 
bij Hasselt zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar. 

 
8. AANSPRAKELIJKHEID: De vzw Centrummanagement Hasselt Handelt of hulppersonen zijn niet 
aansprakelijk voor enige beschadiging van geselecteerde artikelen, vermogensschade, en/of ander 
nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander 
nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken 
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van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door 
opzet of bewuste roekeloosheid van de vzw Centrummanagement Hasselt Handelt zelf (‘eigen 
handelen’). Daarnaast kan de vzw Centrummanagement Hasselt Handelt geen garantie geven dat 
de website ‘www.hasselt.be/Hasseltgewijs’ of het Facebook- en Instagramaccount ‘Hasseltgewijs: 
Dé Blog Battle’ altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan. 

 
9. PERSOONLIJKE GEGEVENS: Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke 
gegevens opgeslagen worden in de database van de vzw Centrummanagement Hasselt Handelt en 
SESSIBON. Daarbij verleen je – bij deelname aan een dergelijke actie van de vzw 
Centrummanagement Hasselt Handelt – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De 
gegevens die de vzw Centrummanagement Hasselt Handelt verkrijgt in het kader van deze actie 
worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. 

 
10. NEDERLANDS RECHT: Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband 
houdende geschillen – is het Belgische recht van toepassing. De vzw centrummanagement Hasselt 
Handelt behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande 
kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te 
wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- 
en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen. 


