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Wedstrijdreglement: Bandjes Secundair Onderwijs GO! Next 

1. Algemene voorwaarden 

- GO! Next (hierna ook ‘de organisator’) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers 
zich moeten registeren op de website (www.go-next.be), een foto moeten maken en deze 
posten op facebook en/of op instagram met #nextlevelonderwijs, zoals vermeld in 
onderhavig reglement. 

- Deelnemen aan de wedstrijd kan via website (www.go-next.be), facebook en Instagram . 

- De wedstrijd eindigt op 14 juni 2019 om 23u59. De winnaars worden bekend gemaakt via 
de website (www.go-next.be) en via facebook op maandag 17 juni 2019 (uiterlijk om 18 uur). 

- Tieners van 10 jaar tot 18 jaar kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 

- Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd. 

- Het aantal deelnemers is onbeperkt. 

- Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd. 

- De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te 
sluiten. 

- Uit alle correcte deelnames wordt door een jury 1 deelnemer gekozen met de meest 
originele foto aan wie een Maxi Salty Party voor 8 personen in Jump Square Hasselt 
overhandigd wordt. 

EN 

- Uit alle correcte deelnames worden door een jury 5 andere deelnemers gekozen met een 
originele foto aan wie een duoticket voor de kinepolis overhandigd wordt. 

- De jury bestaat uit de algemeen directeur, de coördinerende directeur van het SO en de 
secretaris. 

- De personeelsleden van GO! Next zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd. 

- De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën worden uitbetaald. 

http://www.go-next.be/
http://www.go-next.be/
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- De prijs wordt in de vorm van een ticket aan de winnaars ter beschikking gesteld. 

- In totaal worden er 6 winnaars geselecteerd. 

- De prijs wordt aan de winnaar overgedragen zonder enige verdere verantwoordelijkheid 
van de organisator. 

- De prijs wordt op afspraak overhandigd aan de winnaars. 

- Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

- Door hun deelname verklaren de deelnemers zich automatisch akkoord met het 
wedstrijdreglement. 

- Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden 
als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 

- Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen 
van het internet, vooral op technisch vlak, 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. 

- De organisator kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:  
* storingen in transmissies via het internet 
* slecht functioneren van het internet of gebruikte software 
* de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking 
* om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken 

- De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, 
de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de 
organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de 
softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het 
even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige 
verantwoordelijkheid van elke deelnemer. 

- De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, 
ingekort of geannuleerd moet worden wegens overmacht of om redenen buiten hun wil. De 
organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke aangekondigde 
datum aan te passen. 
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- De organisator heeft ook het recht om na te gaan of het reglement gerespecteerd wordt en 
om elke deelnemer die misbruik gemaakt heeft uit te sluiten. 

 
2. GDPR 

- Deelnemers verklaren zich er door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als 
winnaar met naam en  foto via sociale media bekend gemaakt wordt. 

- Deelnemers verklaren zich er door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat men als 
winnaar met naam en foto via de website (www.go-next.be) bekend gemaakt wordt.  

- De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd 
voor gebruik van de scholen van scholengroep GO! Next  en voor scholengroep GO! Next 
door middel van verwerking van gegevens.  

- De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, kunnen 
gebruikt worden tot 31.08.2020. 

- Deelnemers kunnen hun gegevens laten  wijzigen en/ of laten verwijderen via een vraag 
per e-mail naar wedstrijd@go-next.be. Indien gegevens worden verwijderd voor 17 juni 
2019 is deelnemen aan de wedstrijd onmogelijk. 

 

 
 

http://www.go-next.be/
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