
Wedstrijdreglement 

Career Launch Leuven 2014 
 

De wedstrijd “Career Launch Leuven 2014” loopt van 04/11/2014 tot en met 18/11/2014 op www.jobat.be.  

 
 
Artikel 1. Organisatie 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Jobat - Mediahuis N.V., dochterbedrijf van VUM N.V., met 
maatschappelijke zetel te Katwilgweg 2, 2050 Antwerpen. Over het verloop van de wedstrijd of de toepassing van 
het reglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.  

Artikel 2. Wedstrijdmodaliteiten 

De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd.  
 
Vanaf 04/11/2014 tot en met 18/11/2014 kan men deelnemen aan de wedstrijd “Career Launch Leuven 2014” 

via jobat.be en maakt men kans op de prijs die wordt aangeboden. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden 
niet meer in aanmerking genomen. 

Hoofdprijzen:  

5 smartphones Samsung Galaxy S5 

Op de beurs op 19/11/2014 worden er om 12u00, 13u00, 15u00,17u00 en 18u00 een winnaar bekend gemaakt. 
De winnaar dient aanwezig te zijn.   

De prijzen kunnen niet omgezet worden in speciën.   

Om kans te maken op de prijzen schrijven de deelnemers zich online in voor de jobbeurs ten laatste op 
18/11/2014 17u. Daarnaast beantwoorden de deelnemers een algemene schiftingsvraag. De 5 deelnemers  
wiens antwoord het dichtst de schiftingsvraag benadert en aanwezig zijn op de beurs, op het moment van 
uitloting, winnen elk een smartphone. Bij ex aequo wint de deelnemer die het eerst zijn antwoord instuurde. De 
winnaars moeten zich bovendien aanmelden op 19/11/2014 op de beurs Career Launch Leuven  (locatie: 
Brabanthal Leuven) en dit op de Jobat stand, om recht te hebben op de prijs. 

Iedere persoon ouder dan 18 jaar en gevestigd op Belgisch grondgebied mag deelnemen, met uitzondering van 
de personeelsleden van de organisatoren, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de 
organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats 
wonen) van deze uitgesloten categorieën. Personeelsleden en hun gezinsleden van VUM nv en Jobat - 
Mediahuis   N.V mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.  

Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door 
verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de 
uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Er kan slechts één prijs per officieel in de 
bevolkingsregisters genoteerd domicilie adres gewonnen worden. Deelnemers die op hetzelfde adres 
gedomicilieerd zijn, moeten onderling afspraken maken over hun deelname en zullen erover moeten waken dat zij 
elk hun eigen mailadres gebruiken om uitsluiting te vermijden. Deze bepalingen zijn van strikte toepassing. Indien 
twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de 
deelnemer die het eerst heeft deelgenomen. In het algemeen kan jobat.be bij om het even welke poging tot 
fraude overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer.  

De 5 winnaars worden bekendgemaakt op de Jobatstand tijdens Career launch. De winnaar wordt niet per mail 
verwittigd. 

De prijs wordt achteraf opgestuurd per post. Winnaars die zich niet aan de Jobatstand aanbieden kunnen geen 
aanspraak meer maken op de prijs. 

Artikel 3. Algemeen 

De winnaar verklaart zich automatisch ermee akkoord dat zijn initiaal en naam, woonplaats en eventueel foto 
wordt gepubliceerd. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de 
toestemming tot publicatie van deze gegevens.  



Alle communicatie over deze wedstrijd verloopt uitsluitend via e-mail. Het contactadres is wedstrijd@jobat.be.  
Daarnaast wordt over de uitslag noch over de wedstrijd gecommuniceerd.  

De persoonsgegevens die de organisatoren verzamelen over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 
4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden 
opgenomen in een bestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct 
mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben bij Jobat - Mediahuis   vrije toegang tot deze gegevens 
om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Indien de aard van de wedstrijd vereist dat er via e-
mail herhalingsberichten worden verstuurd, aanvaardt de deelnemer dat hij die berichten tijdens de volledige duur 
van de wedstrijd ontvangt. 

 
Artikel 4. Overmacht / Voorbehoud 

Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het 
internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, 
de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van 
bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het 
netwerk.  
 
Jobat N.V. kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer : 
- transmissies via het Internet, 
- slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software, 
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken 
- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook. 
 
Jobat - Mediahuis   N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten 
gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen 
van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou 
voortvloeien uit een verbinding met zijn site. Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen 
gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het 
even welke aantasting. De verbinding met de site van Jobat.be en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de 
volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
 
Jobat - Mediahuis   N.V. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten 
gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. De organisatoren 
behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken 
indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.  
 
Jobat - Mediahuis   N.V. behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met 
name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Jobat - Mediahuis   N.V. niet 
verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren 
van de winnaars. 
Tijdens de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd 
worden, na kennisgeving door Jobat - Mediahuis   N.V. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig 
reglement. 

Artikel 5. Geschillen 

Door aan deze wedstrijd deel te nemen verklaart de deelnemer/deelneemster zich automatisch akkoord met alle 
punten uit het wedstrijdreglement, met de uitslag en met de door de organisatie genomen of te nemen 
beslissingen in het kader van de wedstrijd. Over eventuele niet-besproken punten in het reglement wordt door de 
organisatie ad hoc beslist zonder verhaal door, of kennisgeving aan de deelnemers. Deelname aan deze 
wedstrijd houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement en de beslissingen van de organisatoren aanvaardt. 
 
Iedere persoon ouder dan 18 jaar en gevestigd op Belgisch grondgebied kan max. één geldige keer meedoen per 
e-mail adres. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en 
zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van Jobat - Mediahuis   N.V. 
in het gedrang brengen. In het algemeen wijst Jobat - Mediahuis   N.V. elke mogelijke aansprakelijkheid met 
betrekking tot deze gratis wedstrijd formeel af. De organisatie kan eveneens niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor eventuele technische problemen of andere onvolkomenheden.  

Jobat - Mediahuis   of zijn personeelsleden benaderen voor hulp bij het oplossen van de wedstrijdvragen, hetzij 
rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, via de helpdesk, per mail, telefoon, fax, brief, of gelijk welk ander middel, is 
niet toegestaan en kan aanleiding geven tot uitsluiting van de wedstrijd. Alle bijkomende mededelingen en/of 
publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de 
organisatoren zijn zonder verhaal. 



 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te sluiten. 

 


