Wedstrijdreglement ‘Waar staat dit autodeelbord?’
Wedstrijd i.k.v. Autodeelcampagne Gent
Hieronder vind je het wedstrijdreglement voor deelname aan wedstrijd van Autodeelcampagne Gent
‘WAAR STAAT DIT AUTODEELBORD?’.
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 een geldig facebookprofiel heeft kan deelnemen aan de wedstrijd.
 Elke deelnemer mag verschillende keren intekenen op de wedstrijd maar zijn of haar juiste
antwoord telt slechts één keer mee.
 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. Periode
 Tijdens de maanden april, mei en juni 2020 lanceren we periodiek een foto van een
autodeelbord. Je komt in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd als je tussen de
aangegeven tijdspanne het juiste antwoord kan geven op de prijsvraag ‘Waar staat dit
autodeelbord?’.
4. Verloop van de wedstrijd
 Voor elk juist antwoord (per unieke deelnemer) wordt er een bedrag gedoneerd aan een goed
doel. Een onafhankelijk personeelslid van Autodelen.net telt het aantal juiste antwoorden per
unieke gebruiker. Deze telling is bindend en onherroepelijk.
 Autodelen.net behoudt zich het recht een maximum bedrag in te stellen en om de wedstrijd
vroegtijdig te beëindigen.
 Over het verloop van de wedstrijd wordt noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of
andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de
organisator ook. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script,
fictieve personen, ...) behoudt Autodelen.net zich het recht voor deze deelnemers uit te sluiten
van deze en andere wedstrijden.
 Het bedrag dat per foto wordt opgehaald wordt bekendgemaakt de dagen erop via de
facebookpagina van Gent Autodeelstad.
5. De prijs
 Inhoud van de prijs: een (variabel) bedrag voor een goed doel (#samentegencorona) met
telkens een maximum van 500 euro per fotoronde.





Het bedrag wordt bepaald door alle juiste antwoorden samen. Per juist antwoord kan het
bedrag wijzigen naargelang het aantal inzendingen tijdens de wedstrijd voordien.
Termijn van storten aan het goede doel door Autodelen.net: 30 juni 2020
Autodelen.net wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden voortkomen uit
deze wedstrijd.

6. Persoonsgegevens
 Elke facebookgebruiker die een reactie plaatst onder de post stemt stilzwijgend in tot
deelname aan deze wedstrijd.
 De gegevens van de deelnemer zijn enkel deze die publiek toegankelijk zijn via zijn
facebookprofiel (profielnaam). Ze worden niet in een afzonderlijk bestand bewaard. Ze zijn
zolang de post online blijft door alle deelnemers te zien.
 Indien een autodeler niet wenst deel te nemen aan deze wedstrijd, dan heeft deze persoon
tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos van de facebook-post te worden
geschrapt. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar info@autodelen.net.
 Namen van deelnemers zullen niet worden gepubliceerd.
7. 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
versie van het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisator kan hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
 Dit reglement is van toepassing voor de wedstrijd ‘Waar staat dit autodeelbord?’ 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.
 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.
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