
Wedstrijdreglement ‘Give-away Klaar voor take-off’ 

1. Organisatie 

Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd ‘Give-away Klaar voor take-off’, georganiseerd 
door de Dienst Werk van de Stad Gent (Botermarkt 1, 9000 Gent), hierna de organisator genoemd. 
De wedstrijd loopt van 1 oktober tot 30 oktober 2020, of tot het aantal van 8 winnaars is bereikt. 

2. Voorwaarden deelname 

De deelname gebeurt door een natuurlijke persoon. Minderjarigen mogen evenwel slechts 
deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders 
of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat hij/zij 
toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. 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. Medewerkers van de organisator mogen niet 
deelnemen.  

Deelname aan de wedstrijd tijdens de hierboven omschreven periode kan uitsluitend door zich via de 
website www.stad.gent/take-off en de daaraan gekoppelde module 
(https://widget.onlineafspraken.nl/consumer/booking/book/key/kddn61euww29-
addf21/at/0/rs/0/st/0/ln/3/l/11121/t/8fc4/f/110d0111/s/550_1500/o/theme:advanced) in te 
schrijven voor een afspraak bij een consulent van Klaar voor take-off of voor een workshop. Elke 
tiende inschrijving in de inschrijvingsmodule wint een prijs, op voorwaarde dat de deelnemer ook 
daadwerkelijk deelneemt aan het gesprek of de workshop. Door zich in te schrijven en zo deel te 
nemen aan de wedstrijd, verklaren deelnemers zich akkoord met het wedstrijdreglement. 

3. Wedstrijdverloop 

De winnaar is elke inschrijver in de inschrijvingsmodule die op plaats tien of een meervoud daarvan 
terechtkomt op de lijst van inschrijvingen, op voorwaarde dat de deelnemer ook daadwerkelijk 
deelneemt aan het gesprek of de workshop. Bij afwezigheid gaat de prijs naar de volgende inschrijver 
op de lijst en zo verder. Elke deelnemer kan maximaal 1 keer de prijs winnen. Ook in het geval dat 1 
persoon meer dan 1 keer op een prijswinnende plaats in de lijst staat, gaat de prijs naar de volgende 
inschrijver op de lijst en zo verder. 

4. Prijs 

De maximaal 8 winnaars krijgen elk een professionele fotoshoot van 30 minuten bij een fotograaf 
aangeduid door de organisator. Na afloop van de fotoshoot ontvangt de winnaar van de fotograaf 2 
digitale portretten. Om van de prijs te kunnen genieten, dient een winnaar de eigen 
persoonsgegevens aan de organisator te verstrekken. De organisator brengt vervolgens de fotograaf 
op de hoogte. De winnaar legt vervolgens zelf een afspraak vast bij de fotograaf voor de fotoshoot. 
De fotograaf staat in voor de verzending van de digitale foto’s. De prijs is persoonsgebonden, niet 
overdraagbaar of verwisselbaar, noch inwisselbaar tegen geld.  

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en vermeld op de webpagina 
www.stad.gent/take-off. Indien de winnaar niet binnen de 30 dagen een afspraak vastlegt, wordt 
hij/zij geacht afstand te doen van de prijs. Deze winnaar verliest elk recht op enige vergoeding in 
welke vorm dan ook.  

5. Privacy 



De gegevens van de deelnemers worden verwerkt door de Dienst Werk, Stad Gent, Botermarkt 1 te 
9000 Gent. De persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt en worden enkel gebruikt om de 
deelnemer verder te informeren in kader van deze wedstrijd. De gegevens zullen niet worden 
aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en verbetering 
van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen 
m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de organisator van de 
wedstrijd op het e-mailadres werk@stad.gent. De gegevens worden niet aan derden overgemaakt. 
Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens vindt 
u op https://stad.gent/privacy. 

6. Klachten 

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de 
organisator, het volstaat hiertoe binnen de 10 werkdagen een mail met de klacht te sturen naar 
werk@stad.gent.  

7. Algemeen 

De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk 
ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke 
redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of 
tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt 
worden, zullen die meegedeeld worden op www.stad.gent/take-off. Alle situaties die niet 
uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op onafhankelijke wijze en in alle redelijkheid 
afgehandeld door de organisatoren.   

In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de Dienst Werk zich uitdrukkelijk het recht voor 
om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten.   

De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die 
zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van deelname aan de wedstrijd en/of het gebruik van de 
prijs. Mocht een derde de organisator op de een of andere wijze aansprakelijk stellen voor enige 
schade veroorzaakt bij deelname aan de wedstrijd en/of gebruik van de prijs, zal de desbetreffende 
deelnemer of winnaar de organisator daarvoor volledig vrijwaren.  

8. Het reglement aanvaarden 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle 
beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.   


