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De	  wedstrijd	  “#vanopdetrein”	  van	  NMBS	  (hieronder	  "de	  wedstrijd"	  genoemd)	  begint	  op	  vrijdag	  16	  
september	  2016	  om	  06u00	  en	  eindigt	  op	  donderdag	  22	  september	  2016	  om	  23.59u.	  Voor	  het	  einde	  
van	  deze	  periode	  kan	  de	  wedstrijd	  verlengd,	  onderbroken	  of	  beëindigd	  worden	  door	  de	  organisator	  
van	  de	  wedstrijd.	  

De	  wedstrijd	  wordt	  georganiseerd	  door	  NMBS	  (hieronder	  "de	  organisator"	  genoemd),	  
Hallepoortlaan	  40,	  1060	  Brussel,	  België.	  Deze	  wedstrijd	  wordt	  in	  geen	  enkel	  geval	  beheerd	  of	  
gesponsord	  door	  Facebook.	  Vragen	  of	  klachten	  moeten	  bijgevolg	  ingediend	  worden	  bij	  de	  
organisator	  van	  de	  wedstrijd	  en	  niet	  bij	  Facebook.	  
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Deze	  wedstrijd	  is	  gratis	  beschikbaar	  en	  er	  is	  geen	  enkele	  aankoopverplichting.	  Alle	  natuurlijke	  
personen	  kunnen	  deelnemen	  op	  voorwaarde	  dat:	  

•   Zij	  als	  privépersoon	  optreden.	  	  

•   Minimum	  18	  jaar	  oud	  zijn.	  Minderjarigen	  kunnen	  deelnemen	  aan	  de	  wedstrijd	  mits	  
toestemming	  van	  hun	  ouders	  of	  voogd.	  Als	  een	  minderjarige	  deelneemt	  aan	  de	  wedstrijd,	  
veronderstelt	  NMBS	  dat	  hij	  of	  zij	  deze	  toestemming	  heeft.	  NMBS	  behoudt	  zich	  op	  elk	  
moment	  het	  recht	  voor	  om	  deze	  schriftelijke	  toestemming	  op	  te	  vragen.	  Als	  de	  minderjarige	  
deze	  toestemming	  niet	  kan	  geven,	  zal	  hij	  uitgesloten	  worden	  van	  de	  wedstrijd.	  

•   Wonend	  zijn	  in	  België.	  

NMBS	  behoudt	  zich	  het	  recht	  om	  deelnemers	  waarvan	  de	  persoonlijke	  gegevens	  fout	  of	  onvolledig	  
zijn	  alsook	  medewerkers	  van	  de	  wedstrijd	  uit	  te	  sluiten.	  Wie	  niet	  voldoet	  aan	  bovenstaande	  
voorwaarden	  verliest	  eveneens	  zijn	  of	  haar	  recht	  op	  een	  prijs.	  

NMBS	  kan	  op	  elk	  moment	  iemand	  van	  de	  wedstrijd	  uitsluiten	  in	  geval	  van	  misbruik,	  vervalsing	  of	  
deelname	  met	  slechte	  wil.	  Het	  gebruik	  van	  obsceniteit	  leidt	  ook	  tot	  uitsluiting	  van	  de	  deelnemer.	  
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Elke	  persoon	  die	  deelneemt	  aan	  de	  wedstrijd	  (hieronder	  "de	  deelnemer"	  genoemd),	  verklaart	  zich	  
volledig	  akkoord	  met	  het	  wedstrijdreglement.	  Om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  wedstrijd	  volstaat	  het	  om	  
een	  foto	  genomen	  #vanopdetrein	  	  te	  delen	  via	  Facebook	  (instelling	  “publiek”),	  Twitter	  of	  Instagram.	  	  

De	  winnaars	  zijn	  de	  deelnemers	  van	  wie	  zijn	  of	  haar	  foto	  geselecteerd	  worden	  door	  de	  jury.	  Zij	  gaan	  
er	  ook	  mee	  akkoord	  dat	  hun	  familienaam	  en	  voornaam	  bekendgemaakt	  kunnen	  worden.	  



Twee	  winnaars	  worden	  geselecteerd	  en	  ontvangen	  elk	  een	  originele	  foto	  van	  Jimmy	  Kets.	  	  

De	  winnaars	  van	  de	  wedstrijd	  worden	  per	  e-‐mail	  op	  de	  hoogte	  gebracht.	  De	  organisator	  behoudt	  
zich	  het	  recht	  voor	  de	  prijs	  te	  annuleren	  wanneer	  hij	  geen	  reactie	  van	  de	  winnaar	  ontvangt	  binnen	  
één	  week	  na	  de	  kennisgeving	  van	  de	  resultaten.	  	  

Elke	  deelname	  in	  een	  andere	  vorm	  dan	  voorgesteld	  door	  de	  organisator,	  wordt	  uitgesloten.	  Elke	  
kandidatuur	  die	  fouten,	  ongepaste	  taal	  of	  smaad	  bevat,	  zal	  als	  ongeldig	  worden	  beschouwd.	  
Bijgevolg	  worden	  inzendingen	  die	  onvolledig,	  nagemaakt	  of	  vervalst	  zijn,	  of	  fouten	  bevatten,	  niet	  in	  
aanmerking	  genomen.	  Zodoende	  verliest	  elke	  deelnemer	  die	  een	  dergelijk	  antwoord	  toestuurt,	  
automatisch	  alle	  rechten	  om	  de	  prijs	  te	  winnen.	  

De	  deelnemers	  stemmen	  ermee	  in	  dat	  hun	  gegevens	  later	  gebruikt	  worden	  voor	  commerciële	  
doelstellingen	  van	  NMBS	  indien	  zij	  hiervoor	  hun	  toestemming	  hebben	  verleend	  tijdens	  het	  invullen	  
van	  het	  wedstrijdformulier.	  
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Als	  de	  wedstrijd	  in	  geval	  van	  overmacht	  en/of	  om	  enige	  andere	  gegronde	  reden	  zou	  moeten	  worden	  
geannuleerd	  of	  uitgesteld,	  kan	  de	  organisator	  hiervoor	  in	  geen	  geval	  verantwoordelijk	  gesteld	  
worden.	  De	  organisator	  kan	  evenmin	  verantwoordelijk	  gesteld	  worden	  voor	  om	  het	  even	  welk	  
technisch	  probleem	  (zoals	  bijvoorbeeld	  in	  het	  geval	  van	  een	  internetstoring	  of	  een	  ander	  probleem	  
met	  betrekking	  tot	  telecommunicatienetwerken,	  onlinecomputersystemen,	  servers,	  internet	  access	  
providers,	  computerapparatuur	  of	  software),	  noch	  voor	  de	  kwaliteit	  van	  de	  prijzen.	  Bovendien	  
behoudt	  de	  organisator	  zich	  het	  recht	  voor	  de	  wedstrijd	  te	  verlengen	  of	  te	  wijzigen,	  zelfs	  indien	  de	  
wedstrijd	  is	  gestart,	  online	  is	  of	  beëindigd	  is,	  zonder	  motivering	  en	  zonder	  voorafgaande	  verwittiging	  
en	  met	  onmiddellijke	  ingang	  vanaf	  het	  moment	  van	  de	  wijziging.	  De	  organisator	  kan	  hiervoor	  niet	  
verantwoordelijk	  worden	  gesteld	  en	  er	  kan	  onder	  geen	  enkele	  voorwaarde	  een	  vergoeding	  van	  de	  
organisator	  worden	  geëist.	  Door	  zijn	  deelname	  aan	  de	  wedstrijd	  wordt	  elke	  deelnemer	  geacht	  de	  
wijziging	  te	  aanvaarden.	  
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De	  organisator	  kan	  op	  geen	  enkele	  wijze	  aansprakelijk	  gesteld	  worden	  voor	  eventuele	  schade	  die	  de	  
deelnemer	  heeft	  opgelopen	  tijdens	  het	  deelnemen	  aan	  de	  wedstrijd.	  Dit	  geldt	  zowel	  voor	  directe	  als	  
indirecte	  schade,	  ongeacht	  de	  oorzaak,	  oorsprong,	  aard	  of	  gevolgen,	  zelfs	  indien	  de	  organisator	  op	  
de	  hoogte	  is	  van	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  oplopen	  van	  dergelijke	  schade.	  De	  mogelijke	  opgelopen	  
schade	  kan	  veroorzaakt	  worden	  door:	  (i)	  een	  storing	  van	  het	  internetnetwerk	  of	  de	  computer	  van	  
een	  deelnemer	  of	  van	  eender	  welk	  persoon	  of	  bedrijf	  dat	  in	  verband	  wordt	  gebracht	  met	  de	  
organisatie	  van	  de	  wedstrijd,	  of	  door	  eender	  welk	  ander	  probleem	  dat	  in	  verband	  wordt	  gebracht	  
met	  telecommunicatienetwerken,	  onlinecomputers,	  servers,	  internetproviders,	  
computerapparatuur	  of	  software,	  (ii)	  de	  toegang	  van	  eender	  welke	  persoon	  tot	  de	  site	  of	  de	  
onmogelijkheid	  om	  toegang	  te	  krijgen	  en	  (iii)	  het	  gebruik	  van	  de	  site,	  inclusief	  alle	  schade	  en	  
virussen	  die	  de	  computerapparatuur	  van	  de	  deelnemer	  (of	  andere	  eigendommen)	  kan	  oplopen.	  
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De	  organisator	  heeft	  het	  recht	  om	  de	  naam	  en	  locatie	  van	  de	  deelnemers	  te	  publiceren,	  zonder	  dat	  
deze	  publicatie	  de	  deelnemers	  het	  recht	  geeft	  om	  in	  aanmerking	  te	  komen	  voor	  enige	  vorm	  van	  
beloning	  of	  compensatie.	  In	  geval	  van	  betwisting	  of	  vordering	  om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  moeten	  de	  
aanvragen	  schriftelijk	  worden	  ingediend	  aan	  het	  adres	  van	  NMBS,	  Hallepoortlaan	  40,	  1060	  Brussel,	  
en	  dit	  binnen	  een	  maximale	  periode	  van	  dertig	  dagen	  na	  het	  einde	  van	  de	  wedstrijd.	  Elke	  klacht	  die	  
na	  deze	  termijn	  of	  niet	  volgens	  bovenvermelde	  manier	  verzonden	  wordt,	  zal	  als	  ongeldig	  worden	  
beschouwd.	  Indien	  er	  betwistingen	  voortkomen	  uit	  de	  interpretatie	  of	  toepassing	  van	  het	  
reglement,	  verbinden	  de	  deelnemers	  zich	  ertoe	  een	  minnelijke	  schikking	  te	  treffen	  met	  de	  
organisator,	  alvorens	  gerechtelijke	  stappen	  te	  ondernemen	  tegen	  de	  organisator.	  Deze	  regeling	  is	  
onderworpen	  aan	  de	  Belgische	  wetgeving.	  
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De	  organisator	  heeft	  het	  recht	  om	  de	  wedstrijdduur	  te	  verkorten,	  te	  verlengen	  of	  te	  wijzigen	  of	  te	  
annuleren	  indien	  de	  omstandigheden	  dat	  vereisen.	  De	  organisator	  kan	  hiervoor	  niet	  aansprakelijk	  
worden	  gesteld.	  Ook	  kan	  de	  organisator	  niet	  aansprakelijk	  worden	  gesteld	  voor	  technische	  
problemen	  die	  zich	  voordoen	  bij	  het	  ontvangen	  van	  het	  elektronische	  formulier	  of	  bij	  de	  totale	  of	  
gedeeltelijke	  vernieling	  van	  dit	  formulier	  door	  eender	  welke	  andere	  onvoorziene	  omstandigheid.	  
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Uw	  persoonlijke	  gegevens	  worden	  verwerkt	  in	  overeenstemming	  met	  het	  privacybeleid	  van	  NMBS.	  


