
WEDSTRIJDREGLEMENT – Verada-Follens Classic

Artikel 1. ALGEMEEN.

1. De wedstrijd is een initiatief van:

Verada-Follens Classic
Keiberg 38 
8551 Heestert

Verada-Follens Classic wordt hierna “Organisator” genoemd.

2. De wedstrijd is toegankelijk via de website: 
https://www.verada-follens-classic.be/inschrijving.php

Organisator bepaalt met dit wedstrijdreglement de deelnemingsvoorwaarden die van toepassing 
zijn op de wedstrijd.

3. De deelnemer aanvaardt met zijn deelname aan onze wedstrijd uitdrukkelijk de 
uitsluitende toepassing van dit wedstrijdreglement en aanvaardt ieder toekomstige beslissing van 
de Organisator omtrent de wedstrijd.

Artikel 2. WIE KAN DEELNEMEN?

1. Deelname aan de wedstrijd is beperkt tot (cumulatieve voorwaarden):

a) Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, ongeacht of deze privaat of publiek is, 
die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 

2. Deelname aan de wedstrijd vereist (cumulatieve voorwaarden):

a) De opgave van volledige en correct gegevens.
b) De uitdrukkelijke aanduiding van een verantwoordelijke natuurlijke persoon, alsook 

contactgegevens.

3. Slechts één deelname per persoon wordt aanvaard. 

4. Deelname is uitgesloten voor:

a) Iedere persoon die direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Verada-
Follens-Classic 2021.

b) Leden van Team Verada-Follens.

Artikel 3. HOE DEELNEMEN?

1. Om deel te nemen moet aan volgende voorwaarden worden voldaan:

a) De Deelnemer moet zich vooraf inschrijven voor de Verada-Follens Classic 2021 
via https://verada-follens-classic.be/inschrijving.php.

b) De Deelnemer moet Team Verada-Follens toestemming geven om de opgegeven 
contactgegevens te gebruiken voor volgende evenementen / marketingdoeleinden. 

https://www.verada-follens-classic.be/inschrijving.php
https://verada-follens-classic.be/inschrijving.php


(Stap 1 van het inschrijvingsformulier.) Zonder deze toestemming mag de 
Organisator de Deelnemer niet contacteren.

c) De Deelnemer moet de checkbox aankruisen op het inschrijvingsformulier naast: 
“Ik wens kans te maken op de wieleroutfit gesponsord door Plastibac.”

2. Deelnemen kan gedurende de periode dat de voorinschrijvingen actief zijn. 

3. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om de gevraagde contactgegevens en 
bijkomende informatie op een volledige, correcte en accurate wijze in te vullen. De Organisator 
heeft te allen tijde het recht om bijkomende informatie op te vragen ter bevestiging van deze 
contactgegevens. Een gebrekkige of ontijdige informatieverschaffing is een grond voor uitsluiting 
conform artikel 7 wedstrijdvoorwaarden.

Artikel 4. OMSCHRIJVING VAN DE PRIJS.

1. De Organisator voorziet de volgende prijs:

a) Een wieleroutfit van het merk Bioracer, gesponsord door Plastibac. De outfit 
bestaat uit: 1 bibshort en 1 trui met korte mouwen. 

2. Alle afbeeldingen die van de prijs verschijnen op de website, sociale media of in 
gedrukte vorm zijn louter indicatief. 

3. De prijs is niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor andere producten, 
diensten en / of uitbetaling in valuta. 

Artikel 5. AANDUIDING VAN DE WINNAAR.

1. Er zal een winnaar aangeduid worden.

2. Een computer zal willekeurig een winnaar selecteren uit de lijst van Deelnemers.

a) Indien de computer iemand selecteert die uitgesloten is op basis van Artikel 2, dan 
zal de computer een andere willekeurige persoon aanduiden als winnaar.



3. De winnaar wordt bekend gemaakt binnen de 14 werkdagen na het aflopen van de 
Verada-Follens Classic 2021. De winnaar ontvangt een bevestiging via e-mail. De winnaar dient 
binnen de 72 uur na versturen van deze e-mail zijn acceptatie van zijn winst te bevestigen via e-
mail. Bij gebrek aan een tijdige bevestiging vervalt het recht op de prijs. In zo’n geval behoudt de 
Organisatie het recht om een andere winnaar aan te duiden, zoals beschreven in punt 2 van dit 
Artikel.

4. In geval van twijfel of vergissing omtrent de aanduiding van de winnaar kan Organisator 
alle maatregelen nemen die het correcte verloop van de wedstrijd garanderen. Hieronder 
inbegrepen de mogelijkheid om een bevestiging van winst teniet te doen. 

5. De prijs wordt met bpost opgestuurd naar de winnaar. De verzending gebeurt op risico 
van de winnaar / ontvanger.

Artikel 6. AANSPRAKELIJKHEID.

1. De Organisator stelt alles in het werk om de goede werking, veiligheid en 
toegankelijkheid van de website te garanderen. Toch kan de Organisator hierover geen absolute 
garanties bieden en moet men deze inspanningen als een middelenverbintenis beschouwen. Ieder 
gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat de Organisator geen 
aansprakelijkheid draagt voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke 
elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde 
oorzaak. De Organisator heeft het recht om de toegang tot de wedstrijd te allen tijde te beperken 
en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

2. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige 
andere wijze verband houdt met de wedstrijd. Meer specifiek zijn de Organisator, de door haar 
ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, 
veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de door haar uitgekeerde 
prijzen; voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze 
verband houdt met het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de wedstrijd en/of het wijzigen van 
de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen, het niet of onvolledig ontvangen van prijzen door 
derde partijen, et cetera. 

Artikel 7. UITSLUITING.

1. Bij vaststelling van onregelmatigheden of inbreuken op het wedstrijdreglement of enige 
andere wettelijke bepaling of fatsoensregel is de Organisator gerechtigd te allen tijde gerechtigd 
specifieke Deelnemers uit te sluiten van deelname. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving, 
zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Organisator hiervoor aansprakelijk kan 
worden gehouden. 

2. De Organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen 
goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen 
en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 

Artikel 8. PRIVACYVERKLARING.

1. De algemene privacyverklaring is van toepassing.

https://verada-follens-classic.be/files/privacy_policy.pdf


ARTIKEL 9. SLOTBEPALINGEN.

1. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of 
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht 
blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde 
bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal 
worden genomen. 

2. Op deze wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die 
hieruit of uit de wedstrijd voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank van 
het gerechtelijk arrondissement Kortrijk. 


