
WEDSTRIJDREGLEMENT 

1. KWIZO organiseert een evenement onder de naam 'Paasbrunch’ welke doorgaat in de kring 
Westveld te Sint Amandsberg, hiervan worden de procedures in het onderstaande reglement 
toegelicht. 

2. Het evenement vindt plaats op maandag 13 april 2020 tussen 10.00 en 14.00 h.  

3. Elke deelnemer moet voor aanvang van het evenement zijn gegevens (familienaam, 
voornaam, en e-mailadres) invoeren via de inschrijvingsmodule op de website 
www.kwizo.eu en zo zijn inschrijving bevestigen. Daarnaast dient elke deelnemer 
inschrijvingsgeld te betalen via overschrijving op het rekeningnummer van de FV KWIZO. 
Zolang de betaling van de inschrijving niet ontvangen is, is de inschrijving ongeldig. Bij 
misbruik (emailadressen van derden invoeren, foutieve gegevens doorgeven,...) behoudt de 
organisator zich het recht om de betreffende deelnemer niet toe te laten tot het evenement. 
Door deelname aan het evenement aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke 
mogelijke beslissing van de organisator.  

4. De organisator hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je 
persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom 
zorgvuldig om met persoonsgegevens. KWIZO houdt zich in alle gevallen aan de 
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). Je kan hiervoor 
onze privacyverklaring online raadplegen. Na afloop van de wedstrijd worden al je gegevens 
uit onze databank gewist.  

5. Tijdens de Paasbrunch wordt een wedstrijd georganiseerd. Het doel van de wedstrijd is door 
het spelen van Vlaamse volksspelen punten te verzamelen, die kunnen worden omgeruild 
voor paaseieren. Voor iedere deelnemer is een starthoeveelheid voorzien van 10 paaseieren.   

6. De organisator behoudt zich het recht om personen niet toe te laten tot de wedstrijd. 

7. De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te 
stellen, in te korten of in te trekken indien dit noodzakelijk is (bvb door heirkracht). De 
organisator kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Druk-, spel-, zet- of andere 
fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.  

8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich het recht om de 
betrokken deelnemer(s) van deelname aan deze wedstrijd uit te sluiten.  

9. Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen door ter plaatse in te schrijven via een 
wedstrijdformulier. De persoonlijke gegevens die op dit formulier worden ingevuld moeten 
juist en de waarheid zijn. De deelnemer mag niet meespelen met de gegevens van een 
andere persoon. Wanneer duidelijk is dat de gegevens niet overeenstemmen met de 
werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen onder een naam die niet correct is, verliest 
de deelnemer het recht op de prijs.  

10. De organisator is onder geen beding verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen 
(waaronder materiële en lichamelijke schade) die zich voordoen tijdens, voor of na de 
wedstrijd of het evenement. Er zitten geen verzekeringen inbegrepen bij de inschrijving voor 
de wedstrijd.  

11. De organisator heeft het recht om deze wedstrijd te allen tijde uit te stellen, aan te passen, of 
in te trekken zonder welke verplichting dan ook indien dit door overmacht of om het 
correcte verloop van de wedstrijd te garanderen nodig is. Het is tevens mogelijk dat de 
organisator aan dit reglement toevoegingen aanbrengt die hier zullen gepubliceerd worden 
en integraal deel van uitmaken.  


