Wedstrijdreglement
"Festivaltrein "
Deelname
Art. 1:
De wedstrijd "Festivaltrein" is een actie die georganiseerd wordt door de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, NMBS, nv van publiek recht, Directie NMBS
Marketing & Sales, bureau B-MS.15, 10-14, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel.
Apple is niet betrokken bij de organisatie van deze wedstrijd en is geen sponsor.

Art. 2:
De wedstrijd "Festivaltrein " start op 22 mei 2017 en eindigt op 24 augustus 2017.

Inschrijving
Art. 3:
Om op geldige wijze aan deze wedstrijd deel te nemen, moet de kandidaat:
o

o
o
o
o
o

Ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarigen mogen aan deze wedstrijd deelnemen op
voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de
persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Als een
minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de NMBS ervan uit dat hij/zij
toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. De NMBS houdt zich evenwel het
recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen
toestemming te vragen. Als de minderjarige deze toestemming niet kan
voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd
worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen.
Gedomicilieerd zijn in België.
De app downloaden.
Zich registreren volgens de stappen vermeld in de app.
Antwoorden op de schiftingsvraag.
Spelen en de behaalde score inschrijven in het eindklassement.

Art. 4:
4.1 NMBS heeft het recht om de deelname van de kandidaten van wie de persoonlijke
gegevens onjuist of onvolledig zijn, te schrappen alsook van de personen die deelnemen
aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd.
4.2 De NMBS kan te allen tijde een persoon - al dan niet definitief - van deelname aan
wedstrijden (mede) georganiseerd door de NMBS voor een bepaalde periode uitsluiten
in geval zij misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd
vermoedt. Ook het gebruik van obsceniteiten leidt tot uitsluiting van de deelnemer.
De NMBS behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om
teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een
schadevergoeding te eisen voor de door de NMBS geleden schade (inclusief imagoschade).

Prijzen en winnaars
Art. 5:
Meerdere prijzen worden tijdens de wedstrijd uitgereikt:
-

Tickets voor de volgende festivals: Graspop, TW Classic, Rock Werchter, Couleur
Café, Summer Festival, Les Ardentes, Dour, Esperanzah, Reggae Geel, Pukkelpop
en Laundry Day.
Mugs en shopping bags Coldplay.

Slechts één prijs per deelnemer is toegestaan.
De organisator behoudt zich het recht voor om deze wedstrijd in te korten, te verdagen of te
annuleren ingeval van overmacht waardoor het onmogelijk wordt de wedstrijd volgens de
overeengekomen bepalingen te laten verlopen.

Art. 6:
De gewonnen prijs kan in geen geval worden omgeruild of omgezet in speciën. De uitslag van
de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Deze kan niet worden betwist. Het is verboden om
enige correspondentie te voeren met NMBS of een van de andere organisatoren, noch met
betrekking tot het verloop van de wedstrijd, noch met betrekking van de resultaten van de
wedstrijd (via brief, e-mail of telefoon). De genomen beslissingen i.v.m. de winnaars zijn
definitief.

Art. 7:
Uit alle gevalideerde inschrijvingsformulieren, worden de winnaars aangeduid met de hoogste
score op de ranglijst op het ogenblik van de afsluitingsdatum. Het aantal is afhankelijk van het
aantal beschikbare prijzen. Bij ex aequo wint de deelnemer die de schiftingsvraag correct
heeft beantwoord of deze het dichtst benaderd.

Art. 8:
De winnaars worden persoonlijk verwittigd per e-mail.
Aangezien de gegevens door de deelnemer zelf verstrekt worden, kan geen rekening
gehouden worden met betwistingen van niet-ontvangst.
De personen die hun gegevens niet hebben doorgestuurd, na een eerste e-mail en een
herinneringsmail, kunnen geen aanspraak meer maken op de gewonnen prijs. Deze prijzen
vervallen aan de NMBS.

Persoonlijke gegevens
Art. 9:
NMBS garandeert de privacy van de deelnemer met inachtneming van alle wettelijke of
andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Alle persoonlijke gegevens die door de deelnemers via het deelnemingsformulier meegedeeld
worden, worden bewaard in een database die door NMBS beheerd wordt. Deze gegevens
kunnen gebruikt worden om promoties of kortingen te versturen. Deze gegevens worden als
vertrouwelijk behandeld.
U kunt op ieder ogenblik uw persoonsgegevens raadplegen, ze laten corrigeren of NMBS
vragen ze uit haar bestanden te wissen of ze niet geheel of gedeeltelijk aan derden mee te
delen.

Aanpassing van het reglement
Art. 10:

Door zich in te schrijven onderschrijft de deelnemer alle bepalingen in dit reglement en
verklaart hij uitdrukkelijk dat hij er kennis van genomen heeft en het wil naleven, met inbegrip
van alle latere wijzigingen die noodzakelijk zouden blijken.

Art. 11:
Een schriftelijke versie van het reglement kan gevraagd worden op het volgende adres:
NMBS B-MS.15 - 10-14, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. De aanvrager steekt bij zijn
aanvraag een voldoende gefrankeerde enveloppe met zijn adres erop. Hetzelfde adres kan
ook gebruikt worden voor klachten met betrekking tot een wedstrijd. De procedure is identiek
aan die voor de aanvraag van een schriftelijke versie van het reglement.

Art. 12:
Behalve de aanvragen voor het verkrijgen van het reglement en de opmerkingen met
betrekking tot deze wedstrijd, wordt niet gecorrespondeerd over andere wedstrijden of andere
activiteiten van NMBS.

Art. 13:
Elke poging tot fraude of misbruik leidt tot de uitsluiting van de deelnemer. In dat geval wordt
de deelname aan de wedstrijd geannuleerd.

Art. 14:
De bijzondere gevallen die niet behandeld zijn in de artikelen van dit reglement, worden door
de jury beslecht. De beslissingen van deze laatste zijn soeverein en er kan niet tegen in
beroep gegaan worden.

Varia
Art. 15:
De kosten die gemaakt moeten worden om aan de wedstrijd deel te nemen (bv.
internetverbinding) zijn ten laste van de deelnemer.

Art. 16:
NMBS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die kunnen optreden
met de website, noch voor een eventuele incompatibiliteit tussen de technologie gebruikt voor
de wedstrijd en de hardware-/softwareconfiguraties die door de deelnemer gebruikt worden.
NMBS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele onderbreking of annulering
van de wedstrijd omwille van redenen die buiten haar wil liggen (met name door onvoorziene
omstandigheden of overmacht).

