
Wedstrijdreglement BFSI 
“Win een buitenlande training met BFSI” 

  
ARTIKEL 1: ORGANISEREND BEDRIJF 
BFSI vzw – Belgian Federation of Snowsport Instructors vzw, gevestigd te Donckstraat 2, 3583 
Paal, organiseert een wedstrijd onder de naam “Win een buitenlande training met BFSI”. Ze 
is als enige verantwoordelijk voor deze wedstrijd. 
 
ARTIKEL 2: DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
Deelnemen aan de WEDSTRIJD is volledig gratis en zonder aankoopverplichting of verbintenis. 
 
Deze wedstrijd loopt van 25/01/2017 tot en met 17/02/2017 (Belgische datum en tijd). 
Alle natuurlijke meerderjarige personen die een Facebook‐profiel hebben, kunnen persoonlijk 
en  individueel  aan  deze  wedstrijd  deelnemen  als  ze  in  België  wonen,  uitgezonderd  de  
docenten, de webmasters, de leden van de Raad van Bestuur en Dagelijks Bestuur van BFSI en 
hun familie, met inbegrip van ongehuwde samenwonenden en personen die onder hetzelfde 
dak wonen. 
 
De  organisator  behoudt  zich  het  recht  voor  aan  de  winnaars  een  document  te  vragen 
waarmee ze kunnen bewijzen dat ze niet tot één van bovenstaande categorieën behoren. 
 
Personen  die  onvolledige  of  onjuiste  gegevens  doorgeven,  dan  wel  de  inzameling,  de 
registratie en/of het gebruik van persoonlijke informatie strikt nodig voor het beheer van de 
wedstrijd weigeren, worden eveneens uitgesloten. 
 
De deelname aan het spel impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, in 
al  zijn  bepalingen,  van  de  geldende  deontologische  regels  op  het  internet,  en  van  de 
toepasselijke wetten en voorschriften voor gratis spelen die gelden in België. 
 
Het  niet‐naleven  van  de  deelnemingsvoorwaarden  zoals  beschreven  in  dit  reglement  zal 
leiden tot de ongeldigheid van de deelname. 
Deze  toepassing  wordt  niet  beheerd  of  opgevolgd  door  Facebook.  De  gegevens  die  u 
doorgeeft, worden aan BFSI vzw bezorgd en niet aan Facebook. De gegevens die u doorgeeft, 
worden  enkel  door  BFSI  vzw  gebruikt  in  het  kader  van  zijn  reclame‐  en 
marketingcommunicatie. 
 
ARTIKEL 3: DEELNEMINGSMODALITEITEN 
Deelnemen aan “Win een buitenlande training met BFSI” kan uitsluitend en rechtstreeks via 
de website of Facebook‐pagina van BFSI. Alle andere vormen van deelname of deelname door 
hacking zijn uitgesloten. 
 
Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer: 

1. Een originele foto van zichzelf maken en hierin duidelijk BFSI verwerken. 
2. De foto vóór 12/02/2017 doorsturen naar BFSI via de FB pagina van BFSI 
3. BFSI heeft het recht alle deelnemende foto’s op haar eigen tijdlijn te posten en zo 

haar leden te laten kiezen wie de winnaar is.  
 



De winnaars moeten verplicht lid zijn van het sociale netwerk Facebook.  
 
De winnaars worden aangeduid op basis van het aantal likes op hun gedeelde foto. In geval 
van een ex aequo zal BFSI een schiftingsvraag stellen aan beide winnaars: Wat  is de totale 
leeftijd van alle actieve docenten eind januari 2017. Het antwoord het dichtst bij en hoger dan 
het correcte antwoord op de schiftingsvraag heeft voorrang op het antwoord het dichtst maar 
lager dan het correcte antwoord. Mocht hier opnieuw een ex aequo ontstaan, wint de persoon 
die als eerste heeft deelgenomen. 
 
Eén enkele winnaar per gezin – zelfde naam of zelfde adres. 
 
Een gediskwalificeerde deelnemer kan op geen enkele prijs aanspraak maken. De organisator 
behoudt  zich  het  recht  voor  om  diens  onterecht  toegewezen  prijs  te  betwisten.  Het 
organiserend bedrijf behoudt zich het recht voor om alle gegevens omtrent de identiteit en 
de woonplaats  van de winnaars  te  controleren.  Elke  valse  verklaring  leidt  automatisch  tot 
diskwalificatie van de betrokken deelnemer. 
 
ARTIKEL 4: PRIJZEN 
Deze wedstrijd telt 1 prijs. 
‐ De  1ste  prijs  is:  het  cursusgeld  ter waarde  van  een  een buitenlandse  training naar  keuze 
georganiseerd dor BFSI. De prijs dient gebruikt te worden ten laatste 31/12/2017 
 
De winnaars worden binnen de 7 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd per e‐mail 
op de hoogte gebracht. Ze moeten vóór 08.04.2017 en via  info@bfsi.be hun postadres en 
telefoonnummer bezorgen  zodat de  levering kan worden georganiseerd. Wanneer dit niet 
tijdig gebeurt, vervalt de prijs. 
 
BFSI kan het hele spel of een deel ervan annuleren als blijkt dat er op eender welke manier 
fraude is gepleegd, in het bijzonder via IT‐middelen, in het kader van de deelname aan het 
spel of van de bepaling van de winnaars. Het behoudt zich het recht voor om in dit geval de 
prijzen niet  toe  te kennen aan de  fraudeurs en/of om de plegers van deze  fraude voor de 
bevoegde rechtbanken te vervolgen. 
 
De waarde van de prijs is de waarde die in het algemeen is vastgesteld bij de start van het 
spel.  Zij  wordt  louter  ter  informatie  verstrekt  en  kan  in  geen  geval  aanleiding  geven  tot 
klachten jegens de organisator. 
 
De resultaten van de wedstrijd en de winnaars van de wedstrijd worden op het einde van de 
wedstrijd bepaald door BFSI. De beslissingen zullen definitief, onherroepelijk en niet vatbaar 
voor enige betwisting zijn.  
 
BFSI  doet  zijn  uiterste  best  om  contact  op  te  nemen met  de  winnaars. Mocht  echter  de 
winnaar 15 dagen na ontvangst van de e‐mail onbereikbaar blijven, dan wordt aangenomen 
dat hij afstand doet van zijn prijs. De prijs wordt dan eigendom van de BFSI. 
 
 
 



 
ARTIKEL 5: PUBLICATIE VAN DE WINNAARS 
De  deelnemers  aanvaarden  zonder  voorbehoud  dat  BFSI  vzw  hun  namen  gebruikt  voor 
promotionele  doeleinden  en  eventueel  ook  de  foto's  die  tijdens  de  prijsuitreiking worden 
genomen zonder dat dit hen recht geeft op vergoedingen, rechten of voordelen anders dan 
de toekenning van de prijzen. Ze verklaren zich akkoord met het feit dat de namen van de 
winnaars worden vermeld op de website van de actie en dat hun foto’s worden gebruikt voor 
marketingdoeleinden door de BFSI vzw tot eind december 2017. 
Overeenkomstig  de  wet  van  8.12.1992  tot  bescherming  van  de  persoonlijke  levenssfeer 
hebben de deelnemers het recht om hun persoonlijke gegevens in te kijken en te verbeteren 
en kunnen ze zich steeds verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële of 
marketingdoeleinden door een schriftelijk verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor 
de verwerking van de bestanden op het adres “BFSI vzw, Donckstraat 2, 3583 Paal. 
  
ARTIKEL 6: WIJZIGING & UITSLUITING 
BFSI vzw behoudt zich het recht voor om de actie, de keuze van de prijzen, een artikel van het 
reglement of het verloop te wijzigen als onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden 
buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. 
BFSI  vzw  wijst  tevens  elke  aansprakelijkheid  af  bij  technische  problemen  met  de 
wedstrijdwebsite. Hij zal echter alle mogelijke maatregelen treffen om eventuele ongemakken 
zoveel mogelijk te beperken. 
BFSI vzw kan een deel van de wedstrijd of de volledige wedstrijd opschorten, mocht blijken 
dat er onder welke vorm dan ook, in het bijzonder via IT‐middelen, fraude is gepleegd in het 
kader van de deelname aan de wedstrijd of het bepalen van de winnaars ervan. 
BFSI vzw behoudt zich in dat geval het recht voor de prijs niet toe te kennen aan fraudeurs 
en/of de fraudeplegers gerechtelijk te vervolgen voor de bevoegde gerechtelijke instanties. 
Er  wordt  uitdrukkelijk  overeengekomen  dat  ‐  behoudens  duidelijke  fout  –  BFSI  vzw 
programma's,  gegevens,  bestanden,  registraties,  operaties  en  andere  informatica‐  en 
elektronische elementen kan gebruiken die bij hem rechtstreeks of onrechtstreeks worden 
opgesteld of bewaard, als bewijs van handelingen, feiten of nalatigheden. 
De deelnemers zullen de ontvankelijkheid, validiteit en/of bewijskracht van deze informatica‐ 
en elektronische elementen niet betwisten. 
 
ARTIKEL 7: KLACHTEN 
Alle communicatie met betrekking tot deze wedstrijd en met betrekking tot de toepassing van 
dit  reglement  gebeurt  uitsluitend  per  post  aan  het  volgende  adres:  ”Wedstrijd  win  een 
buitenlandse training met BFSI” – Donckstraat 2, 3583 Paal. Communicatie buiten de termijn 
en niet schriftelijk geformuleerd wordt niet verwerkt. 
De organisator  is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de  IT‐systemen en 
gebreken van de server. 
 
ARTIKEL 8: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT 
Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich onverdeeld en zonder 
voorbehoud akkoord met het volledige reglement.  
 
Door  deel  te  nemen aan de wedstrijd machtigt  de deelnemer BFSI  vzw  gebruik  te mogen 
maken van haar/zijn persoonlijke informatie inclusief en zonder beperking, van zijn/haar e‐



mailadres, naam, voornaam en gevalideerde gegevens gerelateerd aan zijn/haar profiel voor 
commerciële doeleinden, buiten deze actie. 
 
De deelnemers die een kopie wensen van onderhavig reglement dienen dit schriftelijk aan te 
vragen  op  het  volgende  adres:  ”Wedstrijd  win  een  buitenlandse  training  met  BFSI”  – 
Donckstraat 2, 3583 Paal. 
 
De benaming van dit reglement kan geen aanleiding geven tot betwisting. 
 
ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM  
De elementen die  gebruikt worden op de  sites die  verbonden  zijn  aan het  spel,  en  in het 
algemeen  alle  middelen  die  aangewend  worden  ter  aankondiging  van  de  wedstrijd,  zijn 
beschermd door het recht op de  intellectuele eigendom.  Iedere reproductie, afbeelding of 
aanpassing van een gedeelte of van het geheel aan middelen die aangewend worden voor de 
aankondiging, de organisatie en het verloop van het Spel is strikt verboden.  


