WEDSTRIJDREGLEMENT – Win een overnachting
en_mag, editie 1, najaar & winter 2022
20 oktober 2022
Entiteit

Dienst Economie – PuurGent/vzw BIG

Contactpersoon

puurgent@stad.gent

Deze wedstrijd is toegankelijk voor iedereen. Deelname kan enkel onder persoonlijke naam gedaan
worden en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderstaande wedstrijdreglement.
Elke deelnemer schrijft zich in met een uniek e-mailadres. De wedstrijd is geldig vanaf 22 oktober
2022 tot en met 31 december 2022.

Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd
Om de Gentse handel te stimuleren, organiseert Business Improvement District Gent vzw, met
maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Botermarkt 1 en met ondernemingsnummer 0630.602.344
(hierna “PuurGent”) een wedstrijd (hierna “wedstrijd”) in het en_mag, editie 1, najaar & winter
2022. De organisatie van deze wedstrijd past binnen de statutaire doelstelling van PuurGent om
door efficiënte promotie het imago van Gent als sfeervolle en authentieke winkelstad te versterken.
De wedstrijd staat open voor iedere persoon die zijn woonplaats in België heeft en minstens 18 jaar
oud is. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of voogd. Deelname aan de
wedstrijd is gratis. Maximaal één deelnemer per postadres.

Artikel 2 – Prijs
Gedurende de periode van de wedstrijd (22 oktober 2022 tot en met 31 december 2022) kan je
volgende prijs winnen door de wedstrijdvragen juist te beantwoorden:


1 x een voucher voor een overnachting ter waarde van 225 euro + 2 citycards 48u

Als om bepaalde redenen PuurGent niet in staat is om de prijzen van de wedstrijd te leveren, zal
PuurGent in plaats daarvan, vergelijkbare prijzen geven met een vergelijkbare waarde als de
oorspronkelijk geplande prijzen.

Artikel 3 – De wedstrijd en de selectie van de winnaars






Stap 1: Surf naar de wedstrijdpagina: https://forms.gle/b2muMGgMbKcsjPrX7
Stap 2: De speler vult de vragen correct in
Stap 3: Elke speler kan 1x zijn kans wagen
Stap 4: De winnaar wordt gecontacteerd door de organisator per e-mail of telefoon
Stap 5: De winnaar krijgt zijn prijs conform de gemaakte afspraken in stap 4.

De wedstrijd loopt van 22 oktober 8.00u en de unieke deelnemers kunnen spelen tot 31 december
23u59.
De vragen die beantwoordt moeten worden:
1. Tot welke winkelbuurt behoort het Patershol?
2. Welk hotel is gevestigd in de voormalige winkelgalerij De Braempoort?
3. Schiftingsvraag: Hoeveel volgers zal PuurGent hebben op Facebook op 01/01/2023?
De prijs zal uitgereikt worden aan wie voldoet aan volgende criteria:
 De wedstrijdvragen correct beantwoord
 Binnen de tijdspanne hebben geantwoord
Er wordt een ranking opgesteld van 1 tem 5. Om de winnaar te bepalen, zal PuurGent alle
wedstrijdformulieren na afloop van de wedstrijd analyseren en rangschikken. Eerst zal PuurGent de
formulieren verzamelen van de deelnemers die de eerste en de tweede vraag juist beantwoordden.
PuurGent zal de formulieren vervolgens rangschikken, waarbij het wedstrijdformulier van de
deelnemer die het juiste aantal volgers op Facebook het best schatte, rangnummer 1 krijgt enz.
PuurGent zal de winnaar (beginnende bij rangnummer 1) contacteren op het door hen op het
wedstrijdformulier opgegeven telefoonnummer. Bij beletsel van de winnaar, zal PuurGent de
volgende in de rangschikking contacteren.

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden
Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de
latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte registratie komt niet in
aanmerking voor de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de organisator
zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te
sluiten. Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enig andere manier dan degene beschreven
in dit reglement.

Artikel 5 – Bekendmaking van de resultaten en communicatie
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen verdere
correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). Alle bijkomende
mededelingen en/of vermeldingen op de websites van de organisator gelden als punt van
reglement. Tegen de beslissingen van de organisator is geen tegenspraak mogelijk.
Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld, mag de organisator de nodige maatregelen nemen
om de wedstrijd goed te laten verlopen.
De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail en/of telefoon. Als de winnaar geen
antwoord geeft binnen de 21 dagen na winst, kan de organisatie beslissen om een andere winnaar
aan te duiden.
PuurGent bezorgt de winnaar de gewonnen prijs uiterlijk 31 dagen na het bericht dat hij/zij/hen
gewonnen heeft.
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Artikel 6 – Aansprakelijkheid en overmacht
PuurGent behoudt zich het recht voor om de organisatie, de deelnamevoorwaarden, het
wedstrijdverloop en de prijzen eenzijdig te wijzigen indien bijzondere omstandigheden dit vereisen
en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. PuurGent behoudt zich het recht voor om de
echtheid van bepaalde gegevens van deelnemers na te gaan en hierover inlichtingen in te winnen,
met alle middelen die zij nuttig acht. In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van een
deelnemer, kan PuurGent beslissen om een deelnemer van deelname aan deze wedstrijd uit te
sluiten. PuurGent is niet aansprakelijk in geval van overmacht.

Artikel 7 - Geschillen, toepasselijk recht en jurisdictie
Geschillen aangaande de wedstrijd moeten via e-mail worden meegedeeld aan
puurgent@stad.gent, binnen de 8 dagen na de bepaling van de winnaar en de publicatie van hun
naam op om het even welk online kanaal van PuurGent. Het verloop van de wedstrijd, evenals de
interpretatie en uitvoering van de huidige regels zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In
geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent bevoegd.

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens en recht op afbeelding
Door op de knop ‘verzenden’ te klikken, staat de deelnemer toe dat de organisatie toegang heeft tot
de volgende informatie: naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres, lP-adres, hem of
haar elektronische berichten zendt; en aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.
Deze gegevens vallen onder toepassing van de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische
regelgeving ter uitvoering van de GDPR. De persoonlijke gegevens van de winnaars kunnen gebruikt
worden door PuurGent in het kader van de wedstrijd, dit in overeenstemming met de privacy policy
van Stad Gent.
Alle wedstrijdformulieren zullen, zonder enige vorm van kennisname en verwerking van de erin
opgenomen persoonsgegevens (behoudens deze van de winnaars), 1 maand na de dag van
bekendmaking winnaars vernietigd worden door PuurGent. Tot die dag kunnen alle deelnemers per
e-mail aan puurgent@stad.gent vragen om hun persoonlijke gegevens op hun wedstrijdformulier te
consulteren en eventueel aan te passen, te verbeteren of te schrappen.
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