Reglement van wedstrijden op www.brussel.be
Artikel 1: Organisator
De wedstrijden worden georganiseerd door de cel Web van de Stad Brussel, gemandateerd door de Stad
Brussel.
Artikel 2: Algemene voorwaarden
De wedstrijden vinden plaats op de website van de Stad Brussel (www.brussel.be). De bezoekers van de
website kunnen deelnemen tot aan de einddatum die in de wedstrijd gepubliceerd is. Na die datum is de
wedstrijd afgesloten. Op het einde van de wedstrijd duidt de cel Communicatie van de Stad Brussel –
Departement Organisatie – Anspachlaan 6 – 1000 Brussel de winnaar of winnaars aan op basis van het
juiste antwoord op de wedstrijdvraag en op basis van het antwoord op de schiftingsvraag (deelnemers
die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen, worden als winnaars aangewezen).
In geval van een gelijkspel tussen de deelnemers, krijgen ze een vergelijkbare prijs toegekend binnen de
grenzen van de beschikbare prijzen. Als er niet voldoende beschikbare prijzen zijn in geval van een
gelijkspel, zal de winnende deelnemer bij een gelijkspel die het snelste geantwoord heeft tot enige
winnaar worden aangewezen. Deze controle kan worden gedaan met behulp van de database van de
wedstrijden (jaar, dag, uur, minuut van de deelname van elke deelnemer in elke wedstrijd). Enkel
volledig ingevulde deelnameformulieren (alle verplichte velden ingevuld) worden in overweging
genomen.
Artikel 3: Voorwaarden voor deelname
De wedstrijden die op www.brussel.be gepubliceerd worden, staan enkel open voor meerderjarige
fysieke personen die in België gedomicilieerd zijn. Winnaars die niet in België wonen of die niet
meerderjarig zijn krijgen de prijs niet toegekend. De personeelsleden van de Stad Brussel en van haar
dochterondernemingen mogen aan de wedstrijd deelnemen, behalve de personeelsleden van de cel
Communicatie van de Stad Brussel – Departement Organisatie - Anspachlaan 6 – 1000 Brussel. De Stad
Brussel en haar bevoegde overheid behouden zich het recht om op ieder ogenblik en meer bepaald bij
de toekenning van de prijzen, een identificatiebewijs te vragen.
Artikel 4: Prijs en winnaars
De resultaten van de wedstrijd zijn meestal bekend ongeveer één week na de einddatum van de
wedstrijd. De winnaars van de wedstrijd worden op de hoogte gebracht via een privé-bericht (e-mail of
post). De manier om de prijs te krijgen zal op dat moment worden aangekondigd.
Artikel 5: Respect voor het geheel van de wedstrijd
Elke deelnemer houdt zich eraan elke vorm van oneerlijk of frauduleus gedrag niet conform aan dit
reglement en de wetgeving achterwege te laten. Dat geldt ook voor alle andere in België geldende
reglementen en teksten van toepassing op wedstrijden.

Artikel 6: Instemming met het reglement
Door zijn deelname aan de wedstrijd op www.brussel.be geeft de deelnemer toe kennis genomen te
hebben van het reglement en het zonder voorwaarden te zullen naleven. Iedere fraude of poging tot
fraude leidt tot diskwalificatie van de deelnemer (met inbegrip van ieder gebruik van
computerprogramma's of andere automatische processen om de stemmingen te vervalsen). De Stad
Brussel kan de wedstrijden op elk tijdstip beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving. De Stad
Brussel kan het reglement op ieder moment wijzigen. De wijzigingen in het reglement zullen
meegedeeld worden op de website van de Stad Brussel.
Artikel 7: Verantwoordelijkheid van de organisator
De Stad Brussel kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor schade als direct of indirect gevolg van
de toekenning of niet-toekenning van een prijs, cadeau of winst. De organisator kan niet
verantwoordelijk gehouden worden voor elk probleem dat verband houdt met het verloop van de
wedstrijd.
Artikel 8: Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens die door de deelnemers worden gecommuniceerd op het deelnameformulier
op de website van de Stad Brussel – www.brussel.be worden bewaard in een database beheerd door de
vzw GIAL - Emile Jacqmainlaan 95 – 1000 Brussel, officieel gemandateerd door de Stad Brussel voor het
beheer van haar website www.brussel.be. Deze gegevens worden verwerkt om met de deelnemers te
kunnen communiceren en om alle nuttige controles te kunnen uitvoeren met het oog op het goede
verloop van de wedstrijd, meer bepaald voor de preventie en de controle van eventuele fraude. Op
grond van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer gratis, op eenvoudig schriftelijk
verzoek gericht aan de Stad Brussel via GIAL vzw – Cel Web Stad Brussel – Emile Jacqmainlaan 95 – 1000
Brussel de mededeling van de persoonsgegevens over hem en, in voorkomend geval, de correctie en/of
de verwijdering van onjuiste, onvolledige en niet-relevante gegevens verkrijgen. De persoonlijke
gegevens worden niet aan derden meegedeeld.
Artikel 9: Toepasbare wet en geschillen
Het huidig reglement is opgesteld conform de Belgische wet. Alle geschillen die kunnen voortvloeien uit
dit reglement, meer bepaald wat betreft de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering zijn de exclusieve
bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel, met toepassing van
het Belgisch recht.

