Reglement
Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Win een reis met VLM Airlines’ wedstrijd
van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.
Artikel 1: De Organisator
De Wedstrijd wordt georganiseerd door het Communicatieteam 50 jaar van de Artesis Plantijn
Hogeschool Antwerpen, Meistraat 5, 2000 Antwerpen, naar aanleiding van het 50 jaar bestaan
van de opleidingen Communicatiemanagement en Journalistiek.
Artikel 2: Voorwaarden
Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de
spelregels en het wedstrijdreglement. Tijdens of na de wedstrijd wordt er geen geschreven of
telefonische communicatie rond de wedstrijd gevoerd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk
leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de
fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie.
De organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop
ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld
wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor
omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd,
bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mailberichten, de laattijdige
ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. In geval van overmacht, indien onvoorziene
omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de organisator elke
noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te
verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of
personen, als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. In alle
gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator. De organisator
behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door haar gewenst
moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.
De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen niet worden bewaard en worden niet
elektronisch verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming
van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.

Wedstrijdverloop
Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd
De wedstrijd vindt plaats op 25 mei 2018 van 19 uur tot 22 uur. De prijs wordt uiterlijk om 23u59
aan de winnaar meegedeeld.
Artikel 4: Deelname
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die in België wonen en bij aanvang
van de wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn. De werknemers van de organisator mogen niet
deelnemen aan de wedstrijd: personeel van het communicatieteam 50 jaar, of van de Artesis
Plantijn Hogeschool Antwerpen.Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in
de eerste graad van bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan
de werknemers van de organisator. Enkel alumni, afgestudeerd tussen 1970 en 2017 aan de
opleidingen Communicatiemanagement of Journalistiek van de Artesis Plantijn Hogeschool
Antwerpen of een van haar voorgangers, mogen deelnemen aan de wedstrijd.
Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer op 25 mei 2018 vóór 22u00 de
boarding pass correct en volledig invullen en plaatsen in de wedstrijddoos. - De deelnemer vult
zijn/haar gegevens in, in de overeenstemmende verplichte velden.
Artikel 5: De prijs
Er zullen evenveel winnaars zijn als prijzen. De winnaars krijgen als prijs een duoticket van de
luchtvaartmaatschappij VLM Airlines ter waarde van €350. De prijs kan niet worden vervangen
door een geldbedrag of eender welke andere compensatie. De organisator kan, indien hij daar
buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en
gelijkwaardige prijs vervangen.
Artikel 6: De Winnaar
De wedstrijd bestaat uit een kennisvraag. Er wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste
antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt uit alle
deelnemers met het juiste antwoord de winnaar bepaald door een schiftingsvraag. In geval van
ex aequo bij de schiftingsvraag, wordt de winnaar uitgeloot.
De deelnemers van de winnende loten worden op de avond zelf gevraagd om hun prijs in
ontvangst te nemen. Deelnemers die tijdens de prijsuitreiking niet aanwezig zijn, verliezen hun
deelname aan de wedstrijd. De winnaars worden bepaald op het feest ‘50 jaar Communicatie
en Journalistiek’ door het juiste antwoord te geven op de wedstrijdvraag en het antwoord op de
schiftingsvraag het dichtste benaderen. Winnaars die niet aanwezig zijn op 25 mei 2018 bij de
prijsuitreiking, maken geen kans op de hoofdprijs.
Artikel 7: Wetgeving
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden
geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit

voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost
worden, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.

