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Wedstrijdreglement ABVV "Expo in Parijs: NOUS ET LES 

AUTRES, DES PRÉJUGÉS AU RACISME (WIJ EN DE ANDEREN, 

VAN VOOROORDEEL TOT RACISME)" - mei-juni 2017 
 

 

 

Deze wedstrijd vindt plaats in het kader van de gemeenschappelijke vakbondscampagne Racism Game Over: 

voor een bedrijf zonder racisme, samen leven en werken, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

en van het Brusselse Staatsecretaris voor Gelijke Kansen.  

 

ARTIKEL 1: ORGANISATOR 

Dit reglement is van toepassing op de ABVV-wedstrijd "EXPO IN PARIJS: NOUS ET LES AUTRES, DES PRÉJUGÉS AU 
RACISME (WIJ EN DE ANDEREN, VAN VOOROORDEEL TOT RACISME)". De wedstrijd wordt georganiseerd door 
ABVV-Brussel, met zetel in de Zwedenstraat 45, 1060 Brussel ("de organisator").  

ARTIKEL 2: TOEGANG TOT DE WEDSTRIJD 

De online-wedstrijd begint op maandag 22 mei 2017 om 12u en eindigt op maandag 29 mei 2017 om 16u.  

De wedstrijd wordt georganiseerd door ABVV-Brussel en staat open voor alle lezers van SYNDICATS en DE NIEUWE 
WERKER. De werknemers van het ABVV en die van de beroepscentrales, hun familieleden en medebewoners die 
op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd. 

ARTIKEL 3: DEELNAME 

1. Stuur een e-mail naar infobrussel@abvv.be 

a. Vermeld in het onderwerp van de e-mail: “WEDSTRIJD: RACISM, GAME OVER - Expo Parijs”  

b. In de tekst van de e-mail "Ik stem in met de voorwaarden en het reglement van de wedstrijd 

"Expo in Parijs: WIJ EN DE ANDEREN, VAN VOOROORDEEL TOT RACISME“”. 

c. Vermeld uw juiste gegevens per e-mail:  

1. Naam 

2. Voornaam 

3. Adres, postcode, stad,  

4. E-mailadres  

5. Gsm-nummer 

6. Beroepscentrale waarbij u aangesloten bent.  

2. Tussen maandag 22 mei om 12u en maandag 29 mei 2017 om 16u, "like" en "share" onze Facebook-

pagina  

5 deelnemers worden uitgeloot (op 30 mei) die elk 2 plaatsen winnen. De winnaars worden vanaf 30 mei per mail 

op de hoogte gesteld. 

Door zich in te schrijven aanvaardt de deelnemer/-neemster volledig en zonder voorbehoud de bepalingen van dit 
reglement, en verplicht zich ertoe dit strikt toe te passen. 

ARTIKEL 4: VERBOD 

Eenzelfde persoon kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd. In geval van meervoudige deelname, met 
name door het gebruik van verschillende e-mailadressen (of door het gebruik van verschillende identiteiten of om 
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het even welk ander middel om zich verschillende keren te registreren), worden alle deelnamemails geweigerd en 
worden ze als ongeldig beschouwd. Onvolledige e-mails en/of e-mails met fouten komen niet in aanmerking.  

ARTIKEL 5: WEDSTRIJDPROCEDURE 

Op 30 mei 2017 worden 5 deelnemers uitgeloot die elk 2 plaatsen winnen. De beslissing over de winnaars is een 
keuze van de organisator. De winnaars zullen per e-mail op dinsdag 30 mei 2017 verwittigd worden.  

De 5 personen die uitgeloot worden winnen de terugbetaling van 2 plaatsen (inkom + vervoer + lunch, zie 
gedetailleerde beschrijving hieronder) voor de tentoonstelling "NOUS ET LES AUTRES, DES PRÉJUGÉS AU 
RACISME (WIJ EN DE ANDEREN, VAN VOOROORDEEL TOT RACISME) " die gebruikt moeten worden tussen 1 en 
25 juni 2017, voor een totaalbedrag van 170 € per winnaar. 

Elk van de 5 winnaars heeft recht op terugbetaling voor 2 personen van het toegangsticket tot het Musée de 
l’Homme (Museum van de Mens) en de tentoonstelling "Nous et les autres, des préjugés au racisme" (Wij en de 
anderen, van vooroordeel tot racisme http://www.museedelhomme.fr/fr/visitez/agenda/exposition/nous-autres-
prejuges-racisme, in het Palais du Trocadéro in Parijs, en de tickets om er naar toe te gaan met de Thalys (volgens 
de Tickup-modaliteiten) + metro in Parijs + lichte lunch. 

Totale waarde voor elke winnaar: 170 euro maximum, terugbetaald op vertoon van de kaartjes 
(betaalbewijzen), die de volgende uitgaven kunnen omvatten:  

1. De waarde van 2 toegangtickets tussen 1 en 25 juni 2017 (dubbelticket - permanente tentoonstelling La 
Galerie de l'Homme en tijdelijke tentoonstelling) in het Museum aan 12€ in voorverkoop (of 10€ voor 19-
25 jaar) te reserveren door de winnaars: http://nousetlesautres.museedelhomme.fr (reserveer tijdig!). 

Maximumterugbetaling: 2 x 12 € = 24 € voor 2 personen 

2. De waarde van 2 Tickup-tickets heen-en-terug per Thalys aan 58 euro tussen 1 en 25 juni 2017 (2 x 29 €, 
prijs van een Tickup ticket te reserveren door de winnaars 7 dagen voor het vertrek via 
https://www.thalys.com/be/fr/offres-et-
tarifs/tickup?gclid=CMCzvfyx2NMCFWoz0wod2y0JLA&xts=475592&xtor=SEC-
40364[BE+FR+Marque+D%c3%a9riv%c3%a9s]-GOO-[Marque+Tickup]-[165332812517]-S-
[thalys%20tickup]&xtdt=24899580).  

Maximumterugbetaling: 58 € X 2 = 116 € voor 2 personen. 

3. De waarde van het metroticket in Parijs (1,8€ heen + 1,8 € terug= 3,6€ x 2 personen = 7,4 €) 
http://www.ratp.fr/tarifs/fr/ratp/resultat?depart=Gare+du+Nord&arrivee=Trocad%C3%A9ro&depart_id
=617&arrivee_id=582  

Maximumterugbetaling 4 € x 2 = 8 € voor 2 personen 

4. De waarde van een (lichte) lunch  

Maximumterugbetaling 2 x 10 € = 20 € voor 2 personen 

Organisatie van de terugbetaling  

De terugbetaling gebeurt per overschrijving na overhandiging van de betaalbewijzen in de vorm van de originele 
tickets aan P. Peebles, Studiedienst ABVV-Brussel, Zwedenstraat 45, 1060 Brussel, 2e verdieping, OP AFSPRAAK 
(paola.peebles@abvv.be - tel. 02 545 76 96) TEN LAATSTE OP 27 JUNI 2017, TUSSEN 9u30 EN 15u, VAN 
MAANDAG TOT VRIJDAG. Als u zich op de bovenvermelde uren niet ter plaatse kunt begeven, telefoneer dan 
naar 02.545 76 96 om zo snel mogelijk een afspraak vast te leggen. Na deze termijn kan er geen terugbetaling 
meer gebeuren. 

De 5 winnaars die de bevestigingsmail van hun prijs (mail van 30 mei) hebben gekregen, ontvangen de volgende 
terugbetaling: tickets van het Museum (tijdelijke tentoonstelling + toegang tot de permanente tentoonstellingen 
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van het Museum voor een bedrag van 12€), de Parijse metro (4€) en Tickup voor de TGV Thalys (58 x 2 € = 116€) 
alsmede de uitgaven voor een lunch 's middags (max. 20€ voor 2 personen) op vertoon van de originele tickets die 
aan het ABVV worden overhandigd voor het maximumbedrag van 170 EUR in totaal. 

Het ABVV kan niet verantwoordelijk gehouden worden indien er geen plaatsen meer beschikbaar zijn in Tickup 
aan de hierboven vermelde prijs. Tickup is een systeem van groepstickets van het type carsharing in de TGV 
Thalys. Het ABVV betaalt de winnaars terug op basis van de tickets die als bewijs dienen voor hun uitgaven ter 
hoogte van de hierboven vermelde bedragen die in geen enkel geval hoger kunnen zijn dan hierboven vermeld. 

De volgende alternatieven voor het Tickup-systeem kunnen tot het maximumbedrag van 58,00 EUR terugbetaald 
worden voor een heen-en-terugticket per persoon (max. 2 personen): 

- Reis met TGV Thalys via reservatie van "klassieke" tickets waarvan de terugbetaling maximum 58 € per 
persoon bedraagt (x2) 

- Reis per bus (tickets), waarvan de terugbetaling maximum 58 € per persoon (x2)bedraagt.  
- Carsharing met ondertekend en gedateerd betaalbewijs waarvan de terugbetaling maximum 58 € per 

persoon bedraagt (x2) 

ARTIKEL 6: BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE DEELNEMERS 

De deelnemer geeft uitdrukkelijk en zonder beperking de toestemming aan de organisator, voor wie deze 
toestemming bestemd is, om de gegevens te gebruiken die door haar/hem bij de inschrijving worden 
meegedeeld, mits naleving van de wettelijke bepalingen (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levensfeer betreffende de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd bij de wet van 11 december 
1998 die de richtlijn 95/46/CE van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van de natuurlijke personen ten opzichte van de gegevensverwerking van persoonlijke aard en het 
vrije verkeer van deze gegevens).  
Het verzamelen van persoonlijke informatie over de deelnemer door de organisator heeft als belangrijkste doel de 
goede werking van de wedstrijd te waarborgen, in het bijzonder de mogelijkheid om in contact te treden met de 
winnaars en om hun prijs zo snel mogelijk op een efficiënte wijze af te leveren. De deelnemer heeft permanent 
recht op inzage en rechtzetting van alle gegevens die bij de inschrijving werden meegedeeld. Dit recht kan hij/zij 
uitoefenen door een e-mail te richten aan het adres infobrussel@abvv.be, of volgens onderstaand vermelde 
modaliteiten. De gegevens die bij de inschrijving werden meegedeeld, worden geautomatiseerd behandeld en 
bewaard in een digitaal bestand. De deelnemer wordt voor onbeperkte duur ingeschreven, onverminderd de 
mogelijkheid voor elke partij om eenzijdig, op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving noch 
rechtvaardiging, deze contractuele betrekkingen te verbreken. 

ARTIKEL 7: CONFORMITEIT 

Dit reglement valt onder het Belgisch recht. De deelname aan het spel is volledig vrij en gratis. Er wordt op 
gewezen dat de deelnemer noodzakelijkerwijs bepaalde persoonlijke inlichtingen moet verstrekken om te kunnen 
deelnemen. 

ARTIKEL 8: BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 

De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor het verloop, voor om het even 
welk incident of ongeval tijdens de heen-en-terugreis of tijdens het verblijf in Parijs, noch tijdens het bezoek aan 
de tentoonstelling "Nous et les Autres, des préjugés au racisme" die onder de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
deelnemers vallen.  

De organisator kan niet verantwoordelijk gehouden worden indien hij, in geval van overmacht of gebeurtenissen 
onafhankelijk van zijn wil of gerechtvaardigde noodzaak, deze wedstrijd moet annuleren, inkorten, verlengen, 
uitstellen of de voorwaarden ervan wijzigen. Zijn verantwoordelijkheid kan derhalve niet ingeroepen worden. Hij 
behoudt zich in alle gevallen de mogelijkheid voor om de deelnameperiode te verlengen. Meer in het bijzonder 
wijst de organisator elke verantwoordelijkheid af in het geval dat de server of de terminal niet beschikbaar zou 
zijn gedurende de wedstrijd of in het geval dat de adressen die door de deelnemers worden meegedeeld, 
vernietigd zouden worden om een reden die niet aan hem kan worden toegeschreven. De organisator wijst elke 
verantwoordelijkheid af in geval van incident in verband met het gebruik van de website, internettoegang, de 
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telefoonlijn of nog om het even welk ander technisch incident tijdens of na de verbinding met de website van de 
organisator.  
De organisator is niet verantwoordelijk voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, uitwissen, gebreken, 
achterstand van werking of overdracht, communicatiepannes, diefstal, vernieling, niet-geautoriseerde toegang of 
wijziging van de inschrijvingen. De deelname aan de wedstrijd impliceert de kennis en het aanvaarden van de 
kenmerken en de grenzen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, de antwoordtijd om 
te raadplegen, het opvragen of doorgeven van informatie, de risico's op onderbreking, en meer over het 
algemeen, de risico's inherent aan elke verbinding en overdracht via internet, de afwezigheid van bescherming 
van bepaalde gegevens tegen eventuele fraude en de risico's op besmetting door eventuele virussen die op het 
net circuleren. 
De organisator kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade 
afkomstig van een onderbreking, van een om het even welke stoornis, van een opschorting of van het eind van de 
wedstrijd, en dit om welke enkele reden dan ook, of nog van elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die er 
het gevolg van zou zijn, op om het even welke wijze, van een internetverbinding. De verbinding van elkeen op de 
website en de deelname van de spelers aan de wedstrijd vallen onder hun volledige verantwoordelijkheid. De 
organisator behoudt zich het recht voor om iedereen die fraude pleegt of dit tracht te doen gerechtelijk te 
vervolgen. Hij heeft geen enkele aansprakelijkheid op welke wijze dan ook jegens de deelnemers voor de 
gevolgen van eventueel begane fraude. 
De deelnemers verbinden zich ertoe om in geval van moeilijkheden met de toepassing of de interpretatie van dit 
reglement, een minnelijke schikking/een klacht in te dienen bij de organisator, voorafgaand aan de gerechtelijke 
stappen die ondernomen zouden worden tegen laatstgenoemde. 

ARTIKEL 9: IN GEVAL VAN OVERMACHT 

De organisator wordt ontslaan van elke verantwoordelijkheid in geval van overmacht die de goede uitvoering van 
de prijs verhindert. In geval van stopzetting van de activiteiten van de bedrijven die de uitvoering van de prijs 
mogelijk maken, vóór de uitvoering van de prijs, behoudt de organisator zich het recht voor om de wedstrijd te 
annuleren of te wijzigen en is ze ontslaan van elke verantwoordelijkheid zowel ten opzichte van de deelnemers als 
van de winnaar. 

ARTIKEL 10: WIJZIGING VAN HET REGLEMENT 

De organisator reserveert zich de mogelijkheid om, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, het 
wedstrijdreglement te wijzigen. Het nieuwe reglement zal het de vorige vervangen en treedt in werking vanaf dat 
moment.  
De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment over te gaan tot een tijdelijke onderbreking of tot 
de afschaffing zonder zijn beslissing te motiveren en zonder dat uit hoofde hiervan ook maar de minste 
vergoeding van hem geëist kan worden. 
De organisator zal de prijzen kunnen annuleren als blijkt dat fraude onder om het even welke vorm heeft 
plaatsgevonden, meer bepaald digitaal, in het kader van de deelname aan de wedstrijd of bij de bepaling van de 
winnaars. 

ARTIKEL 10: INDIENING EN RAADPLEGING VAN HET REGLEMENT 

De deelname aan dit spel impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van dit reglement. 
Elke wijziging van dit reglement treedt inwerking vanaf het moment dit online gezet wordt, en elke deelnemer 
wordt geacht het te aanvaarden louter door zijn deelname aan de wedstrijd, vanaf de datum van de 
inwerkingtreding van de wijziging. 
Het reglement kan onmiddellijk op de betrokken website(s) geraadpleegd worden. Het is gratis gericht aan 
iedereen die het aanvraagt door op het icoon te klikken dat met oog hierop voorzien wordt in het reglement dat 
zichtbaar is op de website. 

 

ABVV Brussel, 19 mei 2017 


