WEDSTRIJDREGLEMENT IP Belgium
In dit reglement worden de algemene regels vastgelegd die van toepassing zijn op alle door IP
Belgium NV georganiseerde wedstrijden. De voorwaarden die specifiek voor een bepaalde wedstrijd
gelden, worden vermeld boven de algemene regels en kunnen mogelijk afwijken van deze algemene
voorwaarden.
1. Criteria voor deelname
De wedstrijden staan open voor iedere meerderjarige persoon die op het moment van de wedstrijd
in België woont. In het specifieke geval dat minderjarigen aan wedstrijden mogen deelnemen, doen
ze dat onder de verantwoordelijkheid van een volwassene, maar nooit voor wedstrijden waarbij geld
te winnen valt.
IP Belgium behoudt zich het recht voor kandidaten te selecteren die aan een wedstrijd mogen
deelnemen op basis van een persoonlijke uitnodiging op naam via e-mail.
2. Beschrijving van de voorwaarden voor deelname en selectie van de winnaars
De deelnemers worden uitgenodigd om aan de wedstrijd deel te nemen via een eenvoudig
deelnemingsformulier op het internet, en de deelnemer kondigt zijn deelname aan de wedstrijd mee
door een eenvoudig internetformulier terug te sturen.
Uit de ontvangen formulieren wordt de winnaar geselecteerd, volgens een vooraf bepaald algoritme.
Al naargelang de specifieke kenmerken van de wedstrijd kan het algoritme op het einde van de
wedstrijd een of meer winnaars aanduiden, een bepaald aantal winnaars per dag aanduiden of op
gezette tijden automatisch een winnaar aanduiden volgens het totale aantal ontvangen formulieren
(bijvoorbeeld een winnaar na elke honderd ontvangen formulieren).
In geval van deelname via een online aanvraagformulier: de deelnemer geeft aan dat hij of zij aan de
wedstrijd wil deelnemen door online een aanvraagformulier in te zenden. Uit de ontvangen
formulieren worden dan een of meer kandidaten geselecteerd, op basis van de motieven die de
kandidaten hebben geformuleerd (originaliteit van de boodschap, de situatie ...). Het medium is de
enige die hierover kan oordelen.
Ongeacht de manier van deelnemen en selecteren behoudt het medium zich het recht voor om een
bijkomende selectie uit te voeren op basis van de motivatie en de onmiddellijke beschikbaarheid van
de deelnemers, afhankelijk van de specifieke kenmerken van de wedstrijd. Zo behoudt het medium
zich het recht voor om na te gaan of de kandidaten aan een reeks voorwaarden voldoen (beschikbaar
om de prijs in ontvangst te nemen, bijzonder profiel enz.). Ten slotte kan de winnaar die op die
manier wordt aangeduid nog altijd uitgeschakeld worden op basis van het criterium tijd tussen twee
winnende deelnames, zoals opgelegd door het medium (zie punt 7. Bijzondere beperkingen).
3. Data en duur van de wedstrijd
De data worden geval per geval vastgelegd.
4. Prijzen
Bij elke actie worden de prijzen die er te winnen vallen duidelijk vermeld. Deze prijzen zijn op naam
en kunnen niet aan iemand anders worden toegekend. Ze zijn ook niet inruilbaar voor een andere
prijs of voor geld.
5. Verwittiging van de winnaar en afhalen van de prijs

De deelnemers aan de wedstrijd accepteren dat ze van de wedstrijd uitgesloten kunnen worden als
de verantwoordelijke teams hen niet kunnen contacteren via welke weg ook, met inbegrip van een
niet-beantwoorde eerste oproep. Bij deelname via het internet accepteren de deelnemers aan
wedstrijden eveneens dat ze van de wedstrijd uitgesloten kunnen worden als ze niet binnen de
24 uur antwoorden op een e-mail van de teams die voor de wedstrijd instaan. De winnaars
ontvangen hun prijs via Taxipost, een koerier of een andere weg die voor iedere wedstrijd specifiek
wordt bepaald. Indien de leveringsdienst de prijs niet kan overhandigen, laat hij een bericht achter
dat hij langs is geweest met vermelding van de gegevens waarop de winnaar hem rechtstreeks kan
contacteren om een nieuwe levering af te spreken. Wanneer de winnaar na de eerste
leveringspoging niet binnen de vermelde tijd op dit bericht reageert, wordt of worden de gewonnen
prijs of prijzen opnieuw eigendom van IP Belgium NV.
6. Aanduiding van de winnaar
De winnaar aanvaardt beschikbaar te zijn voor allerlei promoactiviteiten, zoals interviews, foto’s en
naamvermeldingen in de geschreven en audiovisuele pers en op het internet.
7. Bijzondere beperkingen
Het personeel van RTL.be, RTLPlay.be, IPB.be, de audiotext- en internetoperators, en de
adverteerders en hun eventuele onderaannemers voor de wedstrijd en hun reclame- en
communicatiebureaus, mogen niet deelnemen aan de door IP Belgium NV georganiseerde
wedstrijden. Hetzelfde geldt voor hun familieleden en personen die op hetzelfde adres wonen.
Deelname van een minderjarige moet vooraf schriftelijk worden goedgekeurd door een van de
ouders of door een persoon die verantwoordelijk is voor de minderjarige. Indien het bedrijf dat de
prijs schenkt zijn activiteiten staakt vooraleer de prijs wordt geleverd, behoudt IP Belgium NV zich
het recht voor om de wedstrijd te annuleren of de prijs te wijzigen. Dergelijk geval ontslaat IP
Belgium NV van alle verantwoordelijkheid ten opzichte van zowel de deelnemers als de winnaar.
Iedere gewonnen prijs leidt er automatisch toe dat de winnaar geen aanspraak kan maken op een
andere prijs gedurende een periode van minstens twee maanden. Tenzij anders bepaald, is slechts
één deelname per persoon toegestaan. Iedere deelname die dit principe schendt wordt ongeldig
verklaard. Iedere deelname waarop een vermoeden van fraude rust wordt eveneens ongeldig
verklaard. Volgende zaken kunnen leiden tot een vermoeden van fraude: iedere manipulatie van
computergegevens in verband met de wedstrijd en het toekennen van prijzen op postadressen in de
buurt. In die laatste gevallen behoudt IP Belgium NV zich het recht voor om de van fraude verdachte
personen te diskwalificeren en/of de wedstrijd te annuleren, zonder de fraudeur of fraudeurs
aansprakelijk te stellen.
8. Afwikkeling van klachten
Elke betwisting of klacht met betrekking tot wedstrijden moet via een aangetekende brief verstuurd
worden aan IP Belgium NV, Jacques Georginlaan 2, 1030 Brussel.
9. Vraag om informatie met betrekking tot de wedstrijd
IP Belgium NV beantwoordt vragen met betrekking tot wedstrijden gericht aan het volgende adres:
privacy@rtlplay.be
10. Toezicht op de wedstrijd (naast de afwikkeling van klachten)
De wedstrijden staan onder het toezicht van de wedstrijddienst van IP Belgium NV, en wanneer het
om grote prijzen gaat onder het toezicht van een gerechtsdeurwaarder. Wanneer het om een

wedstrijd in een programma gaat en er sprake is van een technisch probleem, een storing, een
probleem van verstaanbaarheid of een geschil met betrekking tot de vraag of het antwoord, of een
probleem van verstaanbaarheid of een geschil met betrekking tot om het even welk ander onderdeel
van het programma, met inbegrip van het gebruik van het informaticasysteem, is het de Producent
van het programma die beslist.
11. Instemming met en toesturen van het wedstrijdreglement
Deelname aan de wedstrijden van IP Belgium NV houdt instemming met dit reglement in.
Dit reglement wordt meegedeeld aan iedereen die er schriftelijk om verzoekt. Het wordt ook
gepubliceerd op de website van de actie of op de algemene website van het organiserende medium.
12. Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers (naam, adres en telefoonnummers) worden verwerkt
conform de Privacywet, die u hier kunt raadplegen.
[link naar Privacywet toevoegen]. Conform Verordening (EU) 2016/679, en volgens de procedure
beschreven in de Privacywet, heeft de deelnemer op elk moment recht van inzage, verbetering,
wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid. Voor alle vragen met betrekking tot de
bescherming van persoonsgegevens kan de deelnemer een e-mail sturen naar privacy@rtlplay.be of
naar het volgende postadres: Jacques Georginlaan 2, 1030 Brussel.

