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WEDSTRIJD OP DE SOCIALE MEDIA: WEDSTRIJDREGLEMENT 

Artikel 1 – Organisator en duur van de wedstrijd 

Het gemeentebestuur van Schaarbeek, met zetel op het Colignonplein 1 te 1030 Schaarbeek,  

Hierna de organisator genoemd, 

organiseert op zijn Facebook-pagina (www.facebook.com/1030be) en zijn Instagram-account 
(www.instagram.com/1030be) een wedstrijd van het type 'adventskalender', waarvan de winnaars door loting zullen 
worden gekozen overeenkomstig de hieronder vastgestelde voorwaarden.  

De wedstrijd loopt van maandag 6 december 2021 om 9.00 uur tot en met vrijdag 31 december 2021 om 23.59 uur, 
in 4 fasen: 

- Fase 1: van maandag 05/12/22 om 9.00 uur tot en met vrijdag 09/12/22 om 23.59 uur 
- Fase 2: van maandag 12/12/22 om 9.00 uur tot en met vrijdag 16/12/22 om 23.59 uur 
- Fase 3: van maandag 19/12/22 om 9.00 uur tot en met vrijdag 23/12/22 om 23.59 uur 
- Fase 4: van maandag 26/12/22 om 9.00 uur tot vrijdag 30/12/22 om 23.59 uur 

Artikel 2 – Voorwaarden voor wedstrijddeelname 

De wedstrijd is gratis en staat open voor iedereen die in Schaarbeek woont, ongeacht zijn of haar nationaliteit, met 
uitzondering van alle personen die betrokken zijn bij de voorbereiding van de wedstrijd. 

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de bepalingen en 
voorwaarden van dit reglement. 

De wedstrijd is beperkt tot één deelname per persoon en per prijs. De deelname aan de wedstrijd is strikt persoonlijk 
en op naam. Er zal slechts één prijs per persoon worden toegekend. 

De niet-naleving van de in dit reglement vastgelegde voorwaarden voor deelname heeft tot gevolg dat de deelname 
van de deelnemer nietig is. 

Artikel 3 – Wedstrijdprincipe/deelnameregels 

Dit spel vindt uitsluitend plaats op de sociale netwerken Instagram en Facebook, op de in artikel 1 aangegeven 
pagina's/accounts en op de in artikel 1 aangegeven datums. 

Tijdens elke fase van de wedstrijd zal er één prijs te winnen zijn op Facebook en één prijs op Instagram, dus 8 prijzen 
in totaal. 

Elke deelnemer moet aan de voorwaarden van de wedstrijd voldoen als hij/zij kans wil maken op de prijs, namelijk: 
- Zich inschrijven op de Facebookpagina van het gemeentebestuur van Schaarbeek 

(www.facebook.com/1030be) voor de wedstrijd die plaatsvindt op Facebook of zich inschrijven op de 
Instagram-account van het gemeentebestuur van Schaarbeek (www.instagram.com/1030be) voor de 
wedstrijd die plaatsvindt op Instagram 

- Een reactie plaatsen op de wedstrijdaankondiging, en daarin een antwoord geven op de vraag die in die 
aankondiging wordt gesteld 

http://www.facebook.com/1030be
http://www.instagram.com/1030be
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Artikel 4 – Aanwijzing van de winnaars 

De organisator zal door loting de winnaars aanwijzen uit al wie zich heeft ingeschreven. Na elke fase vindt er een loting 
plaats: 

- Fase 1: maandag 12 december 2022 om 10.00 uur 
- Fase 2: maandag 19 december 2022 om 10.00 uur 
- Fase 3: maandag 26 december 2022 om 10.00 uur 
- Fase 4: maandag 2 januari 2023 om 10.00 uur 

Artikel 5 – Winst 

8 prijzen in de vorm van cadeaucheques ter waarde van 100 euro geldig bij culturele locaties en handelszaken in 
Schaarbeek, goed voor een totale waarde van 800 euro.  

De geldigheidsdatums van de cadeaubonnen worden door de handelaars vastgesteld. 

Artikel 6 – Uitreiking van de prijzen en voorwaarden voor het gebruik van de prijzen 

De organisator van de wedstrijd zal via een privébericht op Facebook of Instagram contact opnemen met de 
willekeurig gekozen winnaars en hen informeren over de te volgen regels om hun prijs te kunnen ontvangen. Er 
worden geen privéberichten gestuurd naar deelnemers die niet hebben gewonnen, alleen met de winnaars wordt 
contact opgenomen.  

De winnaars moeten binnen twee weken na het versturen van dit privébericht reageren en hun volledige 
contactgegevens verstrekken. Indien de winnaar niet binnen twee weken na verzending van dit privébericht reageert, 
verliest hij of zij het recht op de prijs en kan hij of zij geen aanspraak maken op een schadevergoeding, gift of 
compensatie van welke aard dan ook.  

De winnaars moeten zich aan dit reglement houden. Indien zij niet aan de criteria van dit reglement blijken te voldoen, 
wordt hun prijs niet toegekend en gaat hij over op de organisator. Daartoe geven de deelnemers toestemming voor 
alle controles betreffende hun identiteit, leeftijd, contactgegevens of de eerlijkheid en oprechtheid van hun deelname.  

Elke valse verklaring, valse opgave van identiteit of postadres zal leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de 
deelnemer en tot het verwerven van de prijs door de organisator. De prijs moet worden gebruikt tijdens de 
aangegeven periode in overeenstemming met de voorwaarden die later aan de winnaar worden meegedeeld.  

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de naam, het adres en/of de 
contactgegevens die door de deelnemers aan de wedstrijd zijn verstrekt. De organisator behoudt zich het recht voor 
om, indien de omstandigheden dit vereisen, de wedstrijd in te korten, te verlengen, te wijzigen, te onderbreken, uit 
te stellen of te annuleren, zonder dat hij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld. 

De organisator wijst elke aansprakelijkheid af in geval van storingen die de toegang tot en/of het goede verloop van 
de wedstrijd verhinderen, met name als gevolg van kwaadwillige handelingen van buitenaf. 

De organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk annuleren indien blijkt dat er sprake is van fraude, in welke 
vorm dan ook, met name op digitale wijze in het kader van de deelname aan de wedstrijd of de bepaling van de 
winnaars. In dat geval behoudt hij zich het recht voor de prijzen niet aan de fraudeurs toe te kennen. 


