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Wedstrijdreglement ledenwervingsactie Fietsersbond 

1. Het wedstrijdreglement is van toepassing op de “Ledenwervingsactie’ wedstrijd van de Fietsersbond (verder 

genoemd: "de Organisator”), gevestigd op de Oude Graanmarkt 63, 1000 Brussel. 

2. De wedstrijd heeft als doel het werven van leden voor de Fietsersbond en loopt van vrijdag 24 augustus 2018 

(00:00 uur) tot en met zondag 30 september 2018 (23:59:59 uur). Het betreft een tijdelijke wedstrijd zonder 

aankoopverplichting waarbij, in de vermelde periode, prijzen uitgereikt worden aan deelnemers die aan de 

wedstrijdvoorwaarden voldoen. De datum waarop het geld van het nieuwe lid of het collectief ontvangen 

lidgeld op een stand op de rekening (rekeningnummer: BE34 7895 8364 6590) van de Fietsersbond staat, geldt 

als bewijs. 

3. Deelname aan de Ledenwervingsactie en deze wedstrijd staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België 

woonachtig is en de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, met uitzondering van de hierna genoemde personen. 

4. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede 

(b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd. 

5. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van 

onderhavig Reglement. De deelnemer verklaart tevens het reglement te hebben gelezen en het te begrijpen. 

6. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te 

verkrijgen alvorens aan de wedstrijd mee te (kunnen) doen. Desgevraagd dient schriftelijk te worden 

aangetoond dat deze toestemming is gegeven. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 

jaar dienen de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin 

men verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een 

bevoegdelijk ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. De deelnemer zal in 

zodanig geval geen aanspraken jegens Organisator kunnen doen gelden. Voornoemd formulier zal aan de 

winnaars worden toegestuurd. 

7. De wedstrijd wordt bekendgemaakt via e-mail, Facebook, Twitter pagina, website en eventueel andere 

communicatiekanalen van de Fietsersbond.  

8. De opdracht van de wedstrijd bestaat erin: nieuw lid (indien men reeds lid is geweest, moet  de vervaldatum  

langer dan 1 jaar geleden zijn) worden van de Fietsersbond door de ledenbijdrage te storten. Uit de deelnemers 

die aan de wedstrijdvoorwaarden voldoen wordt twee weken na afloop van de actie een winnaar getrokken 

door loting. De winnaar zal op donderdag 11 oktober bepaald worden. 

9. Er wordt  in totaliteit 1 prijs geschonken, namelijk een elektrische fiets (merk Oxford, type Box 5 met Bosch 

middenmoter en hydraulische schijfremmen). 

10. De winnaar zal gecontacteerd worden door de Organisator, de praktische afhandeling van het bezorgen van de 

fiets gebeurt door Oxford. 

11. Indien de organisator overtuigd is dat een deelnemer eventueel schade kan toebrengen aan het imago van de 

Ledenwervingsactie of de Organisator, zal de Organisator de deelnemer onmiddellijk uit de wedstrijd 

verwijderen. Deze schade kan onder meer (zonder limitatief te zijn) worden veroorzaakt door: zichtbare of 

onzichtbare (allusies op) seksuele, discriminerende, negatieve en/of politiek getinte uitingen, negatieve en/of 

aanstootgevende uitspraken en/of beelden gericht of niet tegen de Organisator of de Ledenwervingsactie.  

12. De Organisator is op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of schade veroorzaakt 

door deelname van deze wedstrijd. 

13. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers  te weigeren of te diskwalificeren, 

zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Organisator. 
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14. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, de 

prijs niet toe te kennen, in geval van overtreding van e ́én van de bepalingen van dit reglement, zonder dat de 

deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens  Organisator. 

15. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van 

deelname uit te sluiten. 

16. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat 

hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze dit Reglement schendt, van deelname uit te sluiten. 

17. De deelnemer die per e-mail bericht heeft ontvangen dat hij/zij de winnaar is van een prijs, wordt 

gecontacteerd door Oxford om verdere details te bespreken. De winnaar van de prijs zal uiterlijk binnen twee 

weken na afloop van de wedstrijd worden gecontacteerd via e-mail alsook vermeld worden als winnaar op de 

sociale kanalen van de Organisator.  Indien de winnaar niet TIJDIG (binnen 2  werkdagen) reageert, zal de 

Organisator een andere winnaar kiezen. 

18. De prijzen zijn persoonsgebonden (en dus niet overdraagbaar) en niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. 

Een prijs is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 

19. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Wedstrijd in toe dat hun naam, voornaam en 

woonplaats op de hiervoor genoemde website(s) mag worden gepubliceerd, zonder dat Organisator ter zake 

enige vergoeding verschuldigd is. Indien en voor zover vereist doet de deelnemer afstand van de rechten die de 

auteurswet hem/haar ter zake toekent. 

20. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van publiciteit zal rekening 

worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De winnaar is alsdan niet gerechtigd tot enige 

vergoeding. Alle eventuele (publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de 

Organisator. 

21. Uitgezonderd het geval voorzien in dit reglement, zal er door de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd 

worden, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na 

afsluiting ervan. 

22. Over de uitslag van de Wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

23. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Wedstrijd verkrijgt, worden 

opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de toepasselijke 

wetgeving worden behandeld. Zie ook algemene voorwaarden en privacybeleid van de Fietsersbond 

(http://www.fietsersbond.be/algemene-voorwaarden-en-privacybeleid) 

24. Elke inbreuk op het reglement evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zullen bestraft worden met 

onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Fouten in het drukken, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige 

fout kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de organisatoren. 

25. Niets uit of met betrekking tot deze Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder 

voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator. 

26. Aan deze Wedstrijd of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. 

27. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor de Wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de 

Wedstrijd voortijdig te beëindigen en/of te verlaten indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden 

onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Organisator kan 

doen gelden. 

28. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij 

inbreuk op dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen jegens de organisator. 
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29. Eventuele geschillen voortvloeiende uit dit Reglement of de Wedstrijd dienen te worden voorgelegd aan de 

bevoegde rechter te Brussel. 

30. Klachten of vragen omtrent dit Reglement en de Wedstrijd kunnen gestuurd worden naar Fietsersbond, Oude 

Graanmarkt 63, 1000 Brussel of info@fietsersbond.be. 

31. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch 

recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de 

toepassing van dit reglement. Door dit reglement te aanvaarden, bevestigt de deelnemer dat alle door hem 

verstrekte inlichtingen correct zijn en verklaart hij het reglement te hebben gelezen en goedgekeurd. 

32. De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval 

kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator. 
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