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WEDSTRIJDREGLEMENT  

Heemkring de Semse vzw  

Quiz Rubenspad 

1. Algemeen 

Dit reglement is van toepassing op de Wedstrijd 'Quiz Rubenspad', hierna de 
"Wedstrijd" genoemd.  

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Heemkring de Semse vzw, met 
maatschappelijk adres te Schoolstraat 17 Zemst ingeschreven in de Belgische 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het Ondernemingsnummer 
0432094418, hierna de "Organisator" genoemd. 

Het reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de 
Wedstrijd en op het Wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de 
Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden 
van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer. 

     

2. Duur 

De Wedstrijd start op 22 mei om 10u en eindigt op 24 mei 2021 om 23u. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen. 

 

3. Voorwaarden van deelname 

De Wedstrijd is een spel en gebeurt uitsluitend via het internet en is gratis. 

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering 
van de personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners 
die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd. Hetzelfde geldt voor de 
familieleden in de eerste graad van die personen en de personen die op hetzelfde 
adres verblijven als deze personen. 

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig 
deelnemen aan de Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van 
hun wettelijke vertegenwoordigers (ouders of voogden) om deel te nemen aan de 
Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert deze toestemming. De 
Organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze toestemming 
op te vragen. 

Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer 
deelnemen dan toegestaan leidt tot gehele uitsluiting van de deelnemer aan de 
Wedstrijd. 
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4. Persoonlijke gegevens 

Teneinde geldig aan de strijd te kunnen deelnemen zal aan elke deelnemer 
volgende persoonsgegevens worden gevraagd: 

- Familienaam en voornaam 
- Een geldig e-mailadres 

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve 
van de organisatie van de Wedstrijd en zullen worden verwerkt in 
overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via 
://desemse.files.wordpress.com/2018/06/de-semse-privacyverklaring-avg.pdf) 
van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip de Verordening (EU) 
2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)). 

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met 
het verwerken van de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de 
Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in verband met 
promoties, aanbiedingen, informatie, Wedstrijden, etc., afhankelijk van de 
toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun 
persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op 
de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van Organisator (zie hoger voor 
link). 

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de 
uitsluiting aan deelname van de betrokkene. 

 

5. Wedstrijdverloop 
 

Deelnemen kan via de “Erfgoedapp” ontwikkeld door FARO (Vlaams Steunpunt 
voor Curtureel Erfgoed vzw).  
De ErfgoedApp kunt u downloaden via het aanbod in Google Play of de Apple App 
Store. Zoek naar ‘ErfgoedApp’ of naar het appsymbool en druk op ‘Download’. De 
app is niet groot en past dus op de meeste smartphones. Voor een vlotte werking 
is een internetconnectie (wifi, 3G, 4G) noodzakelijk, ook al zijn er oplossingen 
voorzien voor ruimtes (bv. een kasteel, kelder …) zonder internetbereik. De app 
vereist versie 4.4 of nieuwer voor Androidtelefoons of -tablets. Voor iPhone, iPad 
en iPod touch is iOS 10 of nieuwer vereist. 
Bij deze Wedstrijd wordt intensief gebruik gemaakt van de GPS-functie op de 
smartphone. Een goed opgeladen batterij is noodzakelijk vooraleer aan de 
Wedstrijd deel te nemen. 
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Het Wedstrijdmechanisme verloopt als volgt: 

Aan de deelnemer wordt gevraagd na elke vraag een bepaalde letter of cijfer van 
het antwoord te noteren. Met deze letters en cijfers kan, na het beantwoorden 
van alle vragen, een woord worden gevormd dat als eindantwoord dient te 
worden ingestuurd. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, 
zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven.  

De deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benadert, zal worden 
aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan 
is de winnaar die deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde. 

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer 
het Wedstrijdverloop correct te volgen. 

De winnaar wordt na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte 
gesteld. 

Indien het opvragen of verzilveren van een prijs een actie vereist van de winnaar 
binnen een bepaalde tijd, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de prijs 
de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om 
een nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het Wedstrijdverloop 
en het aanduidingsmechanisme van de winnaar. 

6. Prijs 

De winnaars van de Wedstrijd ontvangen: 

- De eerste vijf winnaars ontvangen elk Z-cheques ter waarde van 20€ 
- De volgende vijf winnaars ontvangen een exemplaar van het boek ‘Steense 

Historiek’ (uitgave nr. 9 van de Heemkring de Semse) 

Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan 
derden. De winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. In geld of in 
een andere prijs). 

De Organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, 
een prijs wijzigen. 

7. Fraude en misbruik 

De Bestuursraad van de Heemkring de Semse houdt toezicht over het correcte 
verloop van de Wedstrijd. 

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun 
winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van 
deelname. 

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van 
deelname aan de Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de 
voorwaarden van dit Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. 
De Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. 
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8. Aansprakelijkheid van de Organisator 

De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels 
of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een 
prijs en/of deelname aan een Wedstrijd. 

De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een 
prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens 
opgaf bij zijn deelname. 

De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post 
en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, 
beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per 
koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan 
is de Organisator niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later 
tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op 
onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan de Organisator niet aansprakelijk 
worden gesteld. 

Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode 
of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de 
voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan de 
Organisator de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. 
e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke 
verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens de Organisator 

Indien de Organisator genoodzaakt is een Wedstrijd uit te stellen, in te korten of 
in te trekken, het Wedstrijdreglement te wijzigen of de Wedstrijdformule aan te 
passen, kan de Organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld. 

Als het verloop van deze Wedstrijd door een technisch incident verstoord zou 
worden, zal de Organisator alles in het werk stellen om deze storende effecten te 
neutraliseren. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig 
nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. De beslissing van de 
Organisator en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend. 

De Organisator is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit 
het aanvaarden van de prijs door de winnaar. De Organisator kan niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of 
indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. 

De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Organisator in dit 
artikel doet geen afbreuk aan het feit dat de Organisator in alle geval 
aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van haar 
medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste 
verplichtingen onder de Wedstrijd. 
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9. Contact 
 

De deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de 
Organisator op de volgend webadres https://desemse.be/contact/ 

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de 
bewoordingen of interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van 
de Wedstrijd. 

10. Geldigheid 

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of 
niet-tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige 
bepalingen van deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet 
vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige 
bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de 
bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert. 

11. Geschillen 

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze 
Wedstrijd of de interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze 
proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil 
voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling 
waar de zetel van -de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve 
bevoegdheid hebben. 

12. Toepasselijk recht 

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. 

 

 


