Wedstrijdreglement ‘Deel jouw songtekst en maak kans op een elektrische fiets!’
Tweede wedstrijd i.k.v. Autodeelcampagne Gent
Hieronder vind je het wedstrijdreglement voor deelname aan de wedstrijd van Autodeelcampagne
Gent ‘Deel jouw songtekst en maak kans op een elektrische fiets!’
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 16 jaar is of ouder 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 http://www.autodelen.gent/deeleensong.
3. Voorwaarde
 Via jouw persoonlijk profiel op Facebook bestaat er een mogelijkheid om je te contacteren
zoals de chatfunctie.
 Aantal posts per deelnemer is niet begrensd in aantal.
4. Periode
 Je komt in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd als je je vers post bij het
wedstrijdbericht op facebook tussen 1 juni t.e.m. 17 juni 2018.
5. Verloop van de wedstrijd
 Op 1 juni 2018 wordt op de Facebookpagina van Autodelen.gent een radiospot gepost met
wedstrijdbericht. De spot bestaat uit een muziekclip van de Gentse hiphoppers Uberdope
waarin zij rappen over de voordelen van autodelen.
 Elke bezoeker van de Facebookpagina van Autodelen.gent kan bij deze wedstrijdpost de clip
aanvullen met zijn of haar vers. Het volstaat deze in tekst te posten, al mogen andere
varianten, zoals een zelfopgenomen clipje.
 De vers moet gepost worden bij de wedstrijdpost; andere locaties zijn niet geldig.
 De vers die de strafste, origineelste, mooiste, ... insteek heeft, wint de wedstrijd.
 De vers moet inhoudelijk aansluiten bij de voordelen van autodelen en moet een positieve
insteek hebben. Negatieve uitspraken die de wedstrijd niet ten goede komen, komen niet in
aanmerking voor deze wedstrijd en worden indien nodig verborgen op de pagina van
Autodelen.gent.
 De winnende vers wordt gekozen door een onafhankelijke jury van Autodelen.net, bestaande
uit minimum 5 personen. Het aanduiden van de winnaar is bindend en onherroepelijk.








Het delen van het wedstrijdbericht zelf via social media, maakt geen deel uit van de wedstrijd
maar bezoekers worden ter promotie van de wedstijd wel opgeroepen dit te doen.
De winnaar wordt via zijn of haar persoonlijk Facebookprofiel op de hoogte gebracht. Indien
het ons niet lukt deze persoon te bereiken vóór 22 juni 2018, dan wijzen we als winnaar de
persoon toe met de tweede beste vers.
De winnaar wordt (met naam, voornaam, woonplaats) aan het publiek bekendgemaakt op de
Facebookpagina van Autodelen.gent en op de website van Autodelen.gent. De winnaar wordt
tevens uitgenodigd op het autodeelfeest van stad Gent op 26 juni 2018.
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 profielen, ...) behoudt Autodelen.net zich het recht voor deze deelnemers uit te sluiten
van deze en andere wedstrijden.

6. De prijs
 Inhoud van de prijs: één elektrische fiets. Autodelen.net bepaalt het maximum bedrag en kiest
zelf een specifieke fietswinkel in Gent en houdt hierbij rekening met prijs/kwaliteit.
Autodelen.net sluit hiervoor een deal met de uitbater van de fietswinkel.
 De prijs wordt door de winnaar zelf opgehaald in de door Autodelen.net toegewezen winkel.
 Termijn van ophalen door de winnaar: 31 juli 2018
 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 persoon die actief een vers post tussen 1 juni en 17 juni 2018 stemt in tot deelname aan
deze wedstrijd.
 De winnaar bezorgt zijn of haar contactgegevens (voor- en familienaam, e-mailadres,
postcode, telefoonnummer) aan Autodelen.net. 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.
 Enkel voor- en familienaam en woonplaats worden gecommuniceerd naar het publiek.
 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.





Door deelname aan de wedstrijd geeft de winnaar stilzwijgend toestemming tot de publicatie
van zijn naam en woonplaats op de Autodelen.gent-website en de Facebookpagina van
Autodelen.gent.
Door deelname aan de wedstrijd stemt de winnaar in met de privacyvoorwaarden van
Autodelen.net.

8. Algemene bepalingen
 Personen die deelnemen aan de wedstrijd na 17 juni 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 ‘Deel jouw songtekst en maak kans op een
elektrische fiets!’ 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 geen correspondentie gevoerd (briefwisseling,
mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de beslissingen van
de organisatoren die autonoom beslissen.
 Wij volgen bij deze wedstrijd de richtlijnen van Facebook en Facebook wordt voor deze
wedstrijd gevrijwaard.

