
REGLEMENT HELPPER/WHEELCHAIRITY #EENDUWTJEINHETWIEL 10/08/2020  
  
ARTIKEL 1: VOORWERP  
  
De naamloze vennootschap Helpper, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 2600 Berchem, Strijdhoflaan 6 
bus 3, samen met de vereniging zonder winstoogmerk Wheelcharity, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 
1000 Brussel, Picardstraat 15 bus D/49, organiseren een wedstrijd met de naam “#eenduwtjeinhetwiel” (hierna ‘de 
organisator’).  
  
Deze actie heeft als doel de bekendheid van Helpper en Wheelchairity te verhogen.  
  
ARTIKEL 2: REGLEMENT EN AANVAARDING  
 
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd.  
  
Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en                 
geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.  
  
ARTIKEL 3: DEELNAME  
 
De wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige natuurlijke persoon met een officiële woonplaats in België (hierna                
‘de deelnemer’).  
  
Worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd:  

- de organisatoren van deze wedstrijd, evenals alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de             
organisatoren, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige              
wedstrijd.  

- de bloedverwanten, in de eerste graad, van de personen dewelke in de voorgaande alinea geviseerd               
worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze laatsten.  

- alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke                
vereniging, of op enig andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen.  

- alle personen die een inbreuk plegen op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik,                
misleiding of een deelname te kwader trouw aan de wedstrijd (zoals het op onrechtmatige of frauduleuze                
manier deelnemen met het oog op de verhoging van de winstkansen.)  

  
De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in geval van overtreding                  
van één van de bepalingen van dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden ten                  
aanzien van de organisator. De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer die vals speelt,                  
waarvan vermoeden bestaat dat hij/zij vals speelt of die op enige (andere) wijze dit reglement schendt, van deelname                  
uit te sluiten.  
  
ARTIKEL 4: DEELNAME MODALITEITEN  
 
Deelname aan de wedstrijd kan uitsluitend middels het doorlopen van volgende stappen:  

1. Op de foto/video dienen minstens 2 personen waarneembaar te zijn. Uit het verhaal, foto of video                
dient duidelijk de bedanking voor geleverde hulp afgeleid te worden.  

2. Het delen van de foto op Facebook en/of Instagram met de vermelding van de hashtag               
#eenduwtjeinhetwiel EN tagging van zowel @wheelchairity en @helpper (op instagram:          
@helpper.be). Opgelet, let er op dat de post openbaar staat en niet geplaatst is in stories, anders is                  
het onmogelijk voor de Organisatoren om de post terug te vinden.  

3. De selectie door de Organisatoren. Er worden 10 deelnemers willekeurig gekozen door de             
Organisatoren. Aan de hand van een online random name picker tool zullen de Organisatoren op een                
eerlijke manier een willekeurige winnaar kiezen. Bij elke loting (uitgezonderd de eerste loting) wordt de               
naam van de winnaar van de vorige loting verwijderd uit de lijst. Dit doen we tot er 10 winnaars zijn. 

  
Om geldig deel te nemen zal de deelnemer de stappen 1 en 2 correct hebben voltooid tijdens onderstaande periode:   
  
Tussen dinsdag 18 augustus 10.00 u en maandag 14 september 23.59 u.  
 
Men kan zoveel als gewenst een foto/video uploaden op aan de actie #eenduwtjeinhetwiel, er wordt echter slechts                 
één deelnamemogelijkheid per unieke/individuele deelnemer geregistreerd. 
 
Het is uitdrukkelijk verboden: 
 

1) Deel te nemen onder een andere en/of fictieve identiteit, met verschillende mailadressen, in georganiseerd              
verband en/of enige andere wijze waardoor meerdere deelnames kunnen worden gerealiseerd. 

2) Door wijze van hacking of diverse methodes de werkelijke score te manipuleren. 



 
De Organisator zal bij selectie uw naam, voornaam, postadres, telefoon, gebruikersnaam op sociale media en               
emailadres registeren. Zonder deze gegevens kan niet deelgenomen worden.  
  
De deelnemer geeft automatisch zijn toestemming tot verwerking van deze gegevens in het kader van de wedstrijd.  
Zullen enkel beschouwd worden als geldige deelnames: de foto’s/video’s die voldoen aan de voorwaarden, tijdig               
openbaar gepost zijn en (bij selectie) de correcte persoonsgegevens werden gedeponeerd.  
  
Elke post die niet voldoet aan de voorwaarden of na sluitingstijd gepost wordt, zal als nietig aanzien worden.  
  
De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde              
(persoons)gegevens, die leiden naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer.  
  
De kosten voor deelname aan de wedstrijd zijn ten laste van de deelnemers.  
  
ARTIKEL 5 : AANSPRAKELIJKHEID 
 
De Organisator zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien, in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten               
van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.  
  
ARTIKEL 6: PRIJS  
 
Er wordt slechts één prijs toegekend per individuele deelnemer, m.n. een voucher van Helpper met een totale                 
consumentenwaarde ter waarde van €250. Ingeval de prijs op het moment van uitreiking om een of andere reden                  
geheel of gedeeltelijk niet meer beschikbaar zou zijn, behoudt de Organisator zich het recht voor de prijs te                  
vervangen door een ander, gelijkaardig product.  
  
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. Deze prijzen zijn niet overdraagbaar,                 
niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.  
  
ARTIKEL 7: AANDUIDEN WINNAAR 
  
De verwerking van de deelnames en de bepaling van de winnaar van deze actie zal plaatsvinden bij Helpper te                   
Antwerpen in de week volgend op de einddatum. 
  
Het resultaat zal op willekeurige wijze worden bepaald door een online random name picker. Het bewijs van de                  
winnaar zal door de Organisator worden verzameld door het nemen van een screenshot van het resultaat. Ook zal                  
van elke loting de namenlijst worden opgeslagen. 
 
Indien door overmacht, faillissement, sterfgeval e.a., de winnaar niet meer in aanmerking zou komen, zal er een                 
nieuwe loting worden gehouden en wordt de prijs toegekend aan deze willekeurige winnaar. 
  
De uiteindelijke winnaars worden persoonlijk (per persoonlijk bericht, mail of telefoon) op de hoogte gebracht dat                
zij/hij gewonnen heeft. De naam, foto/video en bijhorende caption (bijschrift) van de winnaars kunnen op de website                 
en sociale media van de Organisatoren worden gepubliceerd. 
  
ARTIKEL 8: PRIJSOVERHANDIGING 
 
De winnaars zullen meegedeeld worden op welke wijze ze de prijs kunnen komen ophalen.  
 
Organisator behoudt zich het recht voor om de prijs in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te                    
maken van hun naam evenals van foto en de foto’s genomen tijdens de overhandiging van de prijs, en dit voor                    
promotionele doeleinden.  
  
ARTIKEL 9: WIJZIGINGEN AAN DE WEDSTRIJD 
 
De Organisator behoudt zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of                  
omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden indien,              
ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of              
geannuleerd.  
 
ARTIKEL 10: GELDIGHEID EN INTERPRETATIE 
 
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd,               
weze het bij briefwisseling, mails, telefoongesprekken of ander communicatiemiddel. Alle bijkomende mededelingen            
en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Organisator                
zijn zonder verhaal.  



  
De organisatoren beslissen soeverein over eventuele interpretatie- of toepassingsproblemen van onderhavig           
reglement, of over geschillen die zouden kunnen rijzen bij de uitvoering van de wedstrijd.  
  
Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt onder de                  
bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.  
  
ARTIKEL 12: RAADPLEGEN REGLEMENT 
Het reglement is online te raadplegen op website https://www.helpper.be/nl/partners/wheelchairity/ 
 
ARTIKEL 13: GEGEVENS 
 
De deelnemer geeft automatisch zijn toestemming tot verwerking van deze gegevens in het kader van de wedstrijd.  
De gegevens van de deelnemers zullen in een gegevensbank opgenomen worden maar dit enkel ter bepaling van de                  
winnaars tenzij u dit uitdrukkelijk anders heeft aangegeven.  
 
Deze gegevens worden verwerkt conform de vigerende privacywetgeving, meer informatie hieromtrent kunt u vinden 
op Privacy & cookie policy  

https://www.helpper.be/nl/partners/wheelchairity/
https://www.helpper.be/nl/privacy-policy/

