
 

Wedstrijdreglement ’Nelectra 60 jaar’ 
 

1. Organisator  

De organisator van de wedstrijd ’60 jaar Nelectra’ is Nelectra, Stationlei 78 bus 1/1, 1800 Vilvoorde. 

Nelectra is de federatie van de elektrosector, Stationlei 78 bus 1/1, 1800 Vilvoorde, RPR Brussel 

onder het nummer 0410 342 662.  

2. Wie kan deelnemen? 

De wedstrijd staat open voor leden van Nelectra met uitzondering van directieleden. Leden nemen 

automatisch deel aan de wedstrijd door te participeren aan activiteiten die door Nelectra worden 

georganiseerd in 2020: infosessies, opleidingen, webinars, expert classes, netwerkevents, 

bevragingen, enquêtes, …  

Wie als winnaar van de wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle 

deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op 

schadevergoeding en zonder enig verhaal.  

3. Voorwaarden deelname 

Deelname aan deze wedstrijd is gratis. De wedstrijd loopt van 1 januari 2020 tot 15 december 2020 

voor activiteiten die plaatshebben in 2020.  

4. Hoe deelnemen? 

Deelnemen kan door in te schrijven voor een infosessies, opleidingen, expert classes, netwerkevents, 

… georganiseerd door Nelectra en de provinciale afdelingen van Nelectra of door te antwoorden op 

bevragingen, enquêtes van Nelectra.  

5. Verloop deelname 

Bij inschrijving voor een activiteit in 2020 nemen Nelectra-leden automatisch deel aan de wedstrijd. 

Hij/zij komt alleen in aanmerking als hij/zij lid is op de dag van het event en op de dag van de 

bekendmaking van de winnaars. Hij/zij is ook effectief aanwezig op de activiteit. Een onschuldige 

kinderhand kiest 2 keer in het jubileumjaar (één keer eind juni en één keer mid december) wie er 

wint. Een lid kan maar 1 keer een duoticket winnen. Winnaars worden via mail op de hoogte 

gebracht dat ze gewonnen hebben en de bioscooptickets worden opgestuurd via de post.  

6. Wat kan er gewonnen worden? 

De winnaars krijgen een duoticket voor een bioscoopbezoek.  



De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. 

De prijs heeft een geldigheid die beperkt is in de tijd. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de  

 

 

 

 

geschenkbon niet kan inruilen voor het verstrijken van de geldigheidsduur ervan, kan hij geen 

aanspraak maken op een vergoeding of een compensatie van Nelectra.  

7. Bepalingen inzake gebruik van persoonsgegevens 

a) De sectorfederatie Nelectra is vrij om het opgegeven e-mailadres te gebruiken om via e-mail 

contact met u op te nemen omtrent het verdere verloop van deze wedstrijd.  

b) De winnaar gaat ermee akkoord dat Nelectra bepaalde gegevens in het kader van de wedstrijd 

publiceert in Nelectra-gerelateerde publicaties (naam, foto). 

8. Aansprakelijkheid organisator 

Nelectra kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid tot deelname door om 

het even welk technisch, hardware- en softwaregebrek van welke aard ook. 

Nelectra is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij 

het bezorgen van de prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).  

Nelectra is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich 

zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs.  

Nelectra kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of 

indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.  

9. Stopzeting deelname 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Nelectra uitdrukkelijk het recht de betrokken 

deelnemer uit te sluiten van deelname aan deze wedstrijd. 

Nelectra kan deze wedstrijd beëindigen zonder opgave van redenen. 

10. Geschillenregeling 

Reglement onder voorbehoud van wijzigingen. In geval van betwisting of onduidelijkheden is de 

beslissing van de gedelegeerd bestuurder van Nelectra bindend.  

11. Ouderlijke toestemming 

Alle minderjarige deelnemers worden vermoed de toestemming tot deelname van hun ouders / 

wettelijke vertegenwoordigers te hebben gekregen. 



 


