
Wedstrijdreglement ‘Word autodeler en win weekendje weg’ 

Eerste wedstrijd i.k.v. Autodeelcampagne Gent 

 

Hieronder vind je het wedstrijdreglement voor deelname aan de eerste wedstrijd van 

Autodeelcampagne Gent ‘Word autodeler en win weekendje weg’.   

 

1. Organisator 

 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Autodelen.net, het Vlaams Netwerk Autodelen. 

Adres: M. Hendrikaplein 65b, 9000 Gent. De wedstrijd wordt georganiseerd in kader van de 

Autodeelcampagne van Gent. 

 

2. Deelname 

 Iedereen die in het bezit is van een geldig rijbewijs en gedomicilieerd is in Gent en 

deelgemeenten (met name 9000, 9030, 9031, 9032, 9040, 9041, 9042, 9050, 9051, 9052) kan 

deelnemen aan de wedstrijd.  

 Elke deelnemer mag slechts één keer intekenen op de wedstrijd. 

 Autodelen.net behoudt zich te allen tijde het recht voor om te controleren of de deelnemers 

in aanmerking komen om deel te nemen en om hun identiteit te controleren. 

 De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd voor deelname aan de wedstrijd. 

 Het wedstrijdformulier is raadpleegbaar via www.autodelen.gent/wedstrijd.  

 

3. Voorwaarde 

 Je bent autodeler als je lid wordt van één of meerdere van deze autodeelorganisaties: Cozycar, 

Dégage vzw, CarAmigo NV, Drivy NV, Tapazz CVBA, Bolides NV, Cambio NV, Partago CVBA. 

 Als je lid wordt van meerdere autodeelorganisaties, word je toch slechts één keer 

meegenomen in de deelnemerslijst. 

 Lidmaatschap vernieuwen wordt niet beschouwd als autodeler worden. 

 

4. Periode 

 Je komt in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd als je autodeler wordt tussen 1 juni 

t.e.m. 31 augustus 2017. 

 

5. Verloop van de wedstrijd 

 Elke bovenvermelde autodeelorganisatie dient op 1 september een lijst in bij Autodelen.net 

van hun autodelers die lid zijn geworden tussen 1 juni en 31 augustus 2017. Een onafhankelijk 

personeelslid van Autodelen.net bundelt deze lijsten tot één unieke lijst, verwijdert mogelijke 

dubbele gegevens zodat de uiteindelijke lijst enkel unieke personen bevat. 

 Een onafhankelijk personeelslid van Autodelen.net duidt één winnaar aan uit de lijst o.b.v. 

toeval. Deze trekking is bindend en onherroepelijk.  

 Autodelers kunnen op www.autodelen.gent zichzelf opgeven als deelnemer door het 

wedstrijdformulier in te vullen. Echter, deze aanmelding dient ter evaluatie van de wedstrijd 

en het bereik van de Autodeelcampagne Gent. De persoon die zich aanmeldt moet ook 

vermeld staan in de bovengenoemde lijst van de autodeelorganisatie. Dubbele gegevens 

http://www.autodelen.gent/


worden eruit gefilterd. Nieuwe autodelers die zich niet melden via het formulier, nemen 

stilzwijgend deel aan de wedstrijd. 

 Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt noch schriftelijk 

noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 

voor welke verplichting van de organisator ook. De aanduiding van de winnaar is definitief. In 

geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script, fictieve personen, 

fictieve e-mailadressen, fictieve autodeelgroepen, ...) behoudt Autodelen.net zich het recht 

voor deze deelnemers uit te sluiten van deze en andere wedstrijden. 

 De winnaar wordt telefonisch, per mail of schriftelijk gecontacteerd door Autodelen.net vóór 

11 september 2017. 

 De winnaar wordt aan het publiek bekendgemaakt op het mini-autodeelsalon van 17 

september 2017 in Gent en op de website van Autodelen.gent.  

 

6. De prijs 

 Inhoud van de prijs: bon voor één weekend weg voor 2 personen (1 overnachting, incl. ontbijt) 

 De prijs wordt indien mogelijk aan de winnaar meegegeven op het mini-autodeelsalon 2017 in 

Gent of kan worden opgehaald op het kantoor van Autodelen.net. 

 Termijn van ophalen door de winnaar: 31 december 2017 

 Autodelen.net wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden voortkomen uit het 

aanvaarden van de prijs door de winnaar. 

 De prijs is niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk. De prijs is nominatief (strikt op naam 

van de winnaar) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs 

gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere 

manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door ze te koop aan 

te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft Autodelen.net het recht de prijs in te 

trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug 

beschikbaar voor Autodelen.net. 

 

7. Persoonsgegevens 

 Elke nieuwe autodeler tussen 1 juni en 31 augustus stemt stilzwijgend in tot deelname aan 

deze wedstrijd. De autodeelorganisaties stelt elk nieuw lid op de hoogte van deelname aan 

deze wedstrijd.  

 De lijsten met nieuwe autodelers die door de autodeelorganisaties worden bezorgd aan 

Autodelen.net bevat enkel de voor- en familienaam van de autodeler. Deze gegevens vallen 

onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer. Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze 

wedstrijd en worden niet aan derden overgemaakt. 

 Domicilie-adres (Gent of deelgemeenten) wordt gecontroleerd door de autodeelorganisatie.  

 Enkel de contactgegevens van de winnaar wordt door de betreffende autodeelorganisatie 

meegedeeld aan Autodelen.net. 

 Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie.  

Indien een autodeler niet wenst deel te nemen aan deze wedstrijd, dan heeft deze persoon 

tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. 

Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar info@autodelen.net. 

mailto:info@autodelen.net


 Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar stilzwijgend toestemming tot de publicatie 

van zijn naam en woonplaats op de Autodelen.gent-website. 

 

8. Algemene bepalingen 

 Personen die lid worden voor 1 juni 2017 en na 31 augustus 2017 komen niet in aanmerking. 

 Autodelen.net behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te 

stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. De meest recente 

versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisator kan hiervoor niet 

aansprakelijk gesteld worden. 

 De wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 

 Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd. 

 Dit reglement is van toepassing voor de wedstrijd ‘Word autodeler en win weekendje weg’ 

i.k.v. de autodeelcampagne Gent.  Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de 

deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. 

 De organisatoren houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag 

onherroepelijk en bindend is.  

 Autodelen.net is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de Post- en/of 

koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies). Als een prijs aangetekend wordt 

verstuurd en deze kan door omstandigheden niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is 

Autodelen.net niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. 

Zelfs als de Post hiervoor geen berichtgeving achterliet. Ook als de berichtgeving verloren ging 

of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd kan Autodelen.net niet aansprakelijk worden 

geacht. 

 Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Autodelen.gent en kan daar 

desgewenst worden afgeprint.  

 Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en 

onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, 

mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van 

de organisatoren die autonoom beslissen. 


