
Wedstrijdreglement ‘WIN EEN AUTOdeelabonnement!’ 

 

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

Gent ‘WIN EEN AUTOdeelabonnement!’ 

 

1. Definities 

 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, “Gent Autodeelstad”. 

 Onder “autodeelorganisatie(s)” verstaan we in dit specifiek wedstrijdreglement alle 

autodeelaanbieders en -organisaties actief op het grondgebied van Groot-Gent. Deze zijn: 

BattMobiel, Bolides, Cambio, CarAmigo, Cozycar, Dégage, Drivy, Partago, Stapp.in (via garage 

Vanderlinden), Tapazz.  

 Onder “autodeelabonnement” wordt in kader van deze wedstrijd begrepen: uitgaven aan de 

autodeelorganisatie(s) gerelateerd aan je lidmaatschap en gereden ritten. Worden 

uitgesloten (niet-limitatieve opsomming):  

o bedragen die je terugkrijgt zoals waarborg en aandelen 

o verkeersboetes, parkeergeld 

o franchise, schade ...  

 

2. Deelname 

 De wedstrijd staat open voor alle personen - ook zij die al autodeler zijn - die op Vlaams 

grondgebied van België wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Autodelen.net, 

de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de 

wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats 

wonen) van deze uitgesloten categorieën.  

 Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan deze wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke 

toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de 

wedstrijd gaat de Organisator ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar 

ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar 

op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht 

op een prijs worden afgenomen. 

 Onder personen verstaan we particulieren. Bedrijven, feitelijke verenigingen en andere 

organisaties kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd. 

 Elke persoon die actief een inzending verstuurt vóór 14 januari 2019 stemt in tot deelname 

aan deze wedstrijd. 

 Elke deelnemer mag slechts één keer intekenen op de wedstrijd per wedstrijdcategorie 

 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/nieuwjaarsbrief.  

 

3. Voorwaarde 

 De persoonlijke gegevens opgegeven door de deelnemer moeten correct en volledig zijn. 

Wanneer een deelnemer deelneemt onder een andere naam of gegevens meedeelt die niet 
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correct en/of onvolledig zijn, verliest de deelnemer elk recht op een prijs. De prijs gaat dan 

naar de volgende winnaar in rangorde.  

 Autodelen.net behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in 

dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op 

grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden. 

 Inzendingen moeten origineel zijn: niet eerder gepubliceerd, niet eerder bekroond en niet 

eerder op het internet geplaatst. 

 Bij deelname doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan de Organisator van alle 

intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode 

van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking 

en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele 

andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan de Organisator overdragen 

m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) 

reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en 

op alle dragers. 

 Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen 

afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media 

(print, websites, sociale media …) uitgebaat door de Organisator, de autodeelaanbieders en-

organisaties, haar partners en/of derden. Indien er minderjarigen in het materiaal zijn 

afgebeeld, bevestigt de deelnemer goedkeuring te hebben van de ouders of voogd. 

 Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie 

jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even 

welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten de 

betrokken merken van de Organisator en de autodeelaanbieders en -organisaties voor zover 

het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel 

element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten  van 

derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, 

schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden 

product of situatie zichtbaar zijn. 

 Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, 

dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Autodelen.net 

de enige organisator.  

 

4. Periode 

 De wedstrijd loopt van 15 december 2018 t.e.m. 13 januari 2019.  

 Je komt in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd als je inzending bij Autodelen.net  

toekomt vóór 14 januari 2019. 13 januari 2019 is de laatste dag waarop inzendingen worden 

aanvaard door de Organisator. Personen die deelnemen aan de wedstrijd na 13 januari 2019 

komen niet in aanmerking. 

 

5. Verloop van de wedstrijd 

 De deelname bestaat uit het versturen van nieuwjaarswensen gericht naar een of meerdere 

autodeelorganisatie(s) zoals omschreven in “1. Definities”. De nieuwjaarswensen kunnen 

specifiek gericht zijn naar één of meerdere  autodeelorganisatie(s) of kunnen een meer 

algemeen karakter hebben door zich te richten naar álle autodeelorganisaties. 



 Onder de autodeelorganisatie(s) zijn - in kader van deze wedstrijd - deze die actief zijn op 

grondgebied van Groot-Gent: BattMobiel, Bolides, Cambio, CarAmigo, Cozycar, Dégage, 

Drivy, Partago, Stapp.in, Tapazz 

 Onder nieuwsjaarswensen verstaan we gelukwensen, goede voornemens, bedankingen, 

veranderwensen, dromen, verlangens, ... voor het komende jaar 2019. De nieuwjaarswensen 

moeten een positief verhaal brengen en moeten een directe link hebben met autodelen en 

mobiliteit. Negatieve uitspraken die de wedstrijd niet ten goede komen, komen niet in 

aanmerking voor deze wedstrijd.  

 De nieuwjaarswensen moeten in één van de 2 categorieën passen: (1) beeld (2) woord. 

Inzendingen in categorie 1 beoordelen we o.b.v. hun visuele eigenschappen; inzendingen in 

categorie 2 beoordelen we o.b.v. hun woordelijke formuleringen.  

 De categorie wordt uitdrukkelijk door de deelnemer meegegeven bij de inzending. Een 

inzending kan in aanmerking komen voor beide categorieën, maar dit moet ook uitdrukkelijk 

worden meegegeven. In dat geval geldt de inzending dubbel en kan de deelnemer niet meer 

met een andere inzending deelnemen. 

 Inzendingen - zowel categorie 1 als 2 - kunnen ons toekomen via verschillende dragers: foto, 

film, tekening, louter getypte mail, een old school nieuwjaarsbrief, een pakje, ... Inzendingen 

die per post worden verstuurd zijn max. A1-formaat (594 x 841mm) of max. 0,5m³. De digitale 

inzendingen zijn max. 250 MB. 

 De inzending wordt verstuurd naar info@autodelen.net (met onderwerp 'Nieuwjaarswensen 

Gent Autodeelstad') of per post naar: 

Autodelen.net vzw 

T.a.v. ‘Nieuwjaarswensen Gent Autodeelstad’ 

Koningin Maria Hendrikaplein 65b 

9000 Gent 

 De inzending bevat volgende gegevens: 

o Naam en voornaam 

o Geboortedatum 

o Woonplaats 

o Telefoonnummer 

o E-mailadres  

o Categorie van deelname 

 

6. Keuze van de winnende inzendingen 

 De inzendingen worden beoordeeld op basis van originaliteit, geestigheid, schoonheid en 

relevantie.  

 Per categorie zijn er 3 winnende inzendingen. De winnaar met de beste score wint de hoogste 

prijs. 

 De winnende inzendingen worden gekozen door een onafhankelijke jury per categorie, 

samengesteld door Autodelen.net, bestaande uit minimum 4 personen. Het aanduiden van de 

winnaars is bindend en onherroepelijk. 

 

7. De prijs en winnaars 

 Per categorie zijn er 3 prijzen: kadobon t.w.v. 1000 euro, kadobon t.w.v. 600 euro en kadobon 

t.w.v. 400 euro. 

mailto:info@autodelen.net


 De kadobon is geldig van 31/01/2019 t.e.m. 30/06/2020. 

 De kadobon kan besteed worden bij één of meerdere autodeelorganisaties naar keuze, zoals 

omschreven onder “1. Definities”. Gezien deze autodeelorganisaties ook actief zijn buiten 

Groot-Gent, kan de kadobon ook besteed worden voor “autodeelabonnementen” buiten 

Groot-Gent. 

 Gaat de winnaar een nieuw autodeellidmaatschap aan dan moet deze voldoen aan alle 

voorwaarden van de desbetreffende autodeelaanbieder of -organisatie. Is de de winnaar reeds 

lid is van een autodeelorganisatie, dan kan de kadobon ook besteed worden binnen dit 

bestaand lidmaatschap. 

 De winnaars worden persoonlijk verwittigd ten laatste op 21 januari 2019. Hij/zij mag daarover 

niet communiceren en heeft dus zwijgplicht tot aan de officiële onthulling. Het exacte moment 

van de onthulling wordt aan de winnaar persoonlijk meegedeeld. Als aan de voorwaarde van 

zwijgplicht niet voldaan is, wordt de prijs door de organisator ingehouden. 

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

aanvaarden van de prijs door de winnaar. 

 De kadobon is op naam en hoeft niet noodzakelijk de indiener van de inzending te zijn. De 

winnaar bepaalt de persoon die de kadobon krijgt en geeft de nodige contactgegevens door 

van de ontvanger van de kadobon. De ontvanger moet akkoord gaan met de bepalingen van 

de wedstrijd.  

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

en kan niet 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. 

 

 

8. Persoonsgegevens 

 De winnaar wordt (met naam, voornaam, woonplaats) aan het publiek bekendgemaakt via de 

communicatiekanalen van Autodelen.net. Door deelname aan deze wedstrijd geeft de winnaar 

hiertoe stilzwijgend toestemming. 

 De gegevens van de deelnemers 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. 

 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 stemt de deelnemer in met de privacyvoorwaarden van 

Autodelen.net. 

 

9. Algemene bepalingen 

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

aansprakelijk gesteld worden.  

 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. 

 De wedstrijd is zonder aankoopverplichting. 

 Bij eventuele betwistingen zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd. 

 Dit reglement is van toepassing voor de wedstrijd ‘WIN EEN AUTOdeelabonnement’ i.k.v. de 

autodeelcampagne Gent. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich 

tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. 

 De organisator 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. 


