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REGLEMENT WEDSTRIJD BIS-BEURS 2019 

 

Artikel 1: Organisatie  

De BIS-beurs wedstrijd is een organisatie van Wienerberger NV, met zetel te 8500 Kortrijk, Kapel ter Bede 
121. 

 

Artikel 2: Algemeen  

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de wedstrijd 
aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Wienerberger NV 
worden genomen.  

Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers ter beschikking op de volgende website van 

Wienerberger NV: www.wienerberger.be.  

Wienerberger NV kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding op haar 

website.  

Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door Wienerberger NV behandeld en 

beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist worden. Er zal geen briefwisseling of 

andere communicatie gevoerd worden omtrent de wedstrijd of dit reglement.  

 

Artikel 3: Deelname  

Deelname aan de wedstrijd houdt in dat deelnemers tussen 6 september en 25 september 2019 een vraag 
en een schiftingsvraag moeten beantwoorden op de speciaal hiervoor voorziene wedstrijdpagina op de 
website van Wienerberger: www.wienerberger.be  
 
Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. 
 
Personeelsleden en medewerkers van Wienerberger en van de ondernemingen die bij de organisatie van 
de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres wonen) van deze 
uitgesloten categorieën, kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd. 
 
Elke deelnemer mag slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van eenzelfde 
speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke 
manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan 
de wedstrijd tot gevolg.  
 
Artikel 5: Uitsluiting 

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging of verklaring 
uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten 
deelnemers komen niet in aanmerking voor een prijs.  

 

Artikel 6: Bepaling van de winnaar 

De 50 deelnemers die de hoofdvraag correct beantwoorden, en het antwoord op de schiftingsvraag correct 
hebben of het dichtst benaderden winnen 1 duo-ticket voor de BIS-beurs. Bij een ex aequo wint die 
deelnemer die eerst heeft deelgenomen.  Het logboek van de website geldt daarbij als bewijs. Er kunnen 
slechts 50 personen als winnaar worden aangeduid. Wienerberger NV houdt zich het recht voor om de 
prijzen die bekomen werden d.m.v. bedrog of fraude in te houden. 

 

Artikel 7: Prijs en bekendmaking 

De prijs is 1 duo-ticket ter waarde van €24 voor de BIS-beurs 2019. De prijs is niet inruilbaar tegen 
contanten of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden bekend 
gemaakt op de website van Wienerberger NV en zullen persoonijk verwittigd worden via e-mail. De tickets 
worden per post opgestuurd. 
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Artikel 8: Vrijwaring  

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van 
het internet, met name wat technische presentaties betreft, het risico op onderbrekingen en de risico’s die 
inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van 
bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele 
virussen op het netwerk. Wienerberger NV kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 
onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht functioneren van het internet 
en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of 
om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. 

Wienerberger kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten 
gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het 
beëindigen van de wedstrijd om welke reden dan ook.  

De verbinding met de site van Wienerberger NV en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de 
volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. Wienerberger NV is niet aansprakelijk als onderhavige 
wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten 
haar wil. Wienerberger NV behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verkorten of te 
verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke 
fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook 
vanwege Wienerberger NV. 

Wienerberger NV is niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van deelname aan de 
wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is  van het aanvaarden van de prijs. Bij 
onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich voordoen bij 
Wienerberger NV zelf, beslist Wienerberger NV autonoom over de manier waarop het probleem wordt 
gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van Wienerberger NV kan niet worden aangevochten.  

 

Artikel 9: Privacy 

De informatie en personengegevens die bij de wedstrijd verzameld worden zullen uitsluitend gebruikt 
worden voor intern gebruik in het kader van de wedstrijd.  

Wienerberger NV treedt daarbij op als verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van de 

persoonsgegevens (meer bepaald naam, adres en e-mailadres)  die de deelnemers ons doorgeven n.a.v. 

uw deelname aan de wedstrijd.   

 

Wienerberger zal deze persoonsgegevens (enkel) gebruiken om de deelname aan de Wedstrijd te 

organiseren en  om de deelnemers informatie te bieden over onze diensten en producten  door middel van 

brochures of periodieke algemene nieuwsbrieven. Deelnemers kunnen hun toestemming op elk moment 

even eenvoudig intrekken door een e-mail te sturen naar info@wienerberger.be of uit te loggen via de 

daartoe voorziene knop onderaan de nieuwsbrief. 
 

De door Wienerberger verkregen gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt en ze worden 
behandeld conform de geldende privacywetgeving, waaronder ook de Algemene verordening 
Gegevensbescherming (beter gekend als de ‘GDPR’ of AVR).  

 

Wienerberger zal de door de deelnemers verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor 

het organiseren van de Wedstrijd of voor het bereiken van de door de deelnemer aanvaarde doelstellingen 

van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten. 

Deelnemers hebben in het kader van de GDPR onder meer recht op informatie, correctie, wissen van 

gegevens en overdracht van gegevens.  Meer informatie over deze rechten en over het uitoefenen van 

deze rechten vindt u de privacy policy van Wienerberger.  Contacteer ons bij eventuele vragen of 

bezorgdheden via dpo.be@wienerberger.com. Indien u meent dat Wienerberger u niet afdoende geholpen 

heeft kan u klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 
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Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank 

De verhouding tussen Wienerberger NV en de deelnemers wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle 
geschillen tussen Wienerberger NV en een deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en 
de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de 
rechtbanken van Kortrijk.  

 


