
Wedstrijdreglement naamgeving fietsbrug Godsheide 

Artikel 1. Algemeen 

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘naamgeving fietsbrug Godsheide’, hierna de 

‘wedstrijd’ genoemd. 

De wedstrijd wordt georganiseerd door de provincie Limburg met maatschappelijk adres te 

Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het ondernemingsnummer 0207.725.203, hierna de ‘organisator’ genoemd. 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd en op het 

wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding 

van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig wedstrijdreglement door de deelnemer. 

Artikel 2. Duur 

De wedstrijd start op 31 oktober 2021 en eindigt op 30 november 2021. De organisator behoudt zich 

het recht om de wedstrijd te verlengen. 

De provincie Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig nadelig gevolg voor de 

deelnemers aan de wedstrijd indien om welke reden dan ook de duur van de wedstrijd wordt 

veranderd,  de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. De provincie kan ook 

niet verantwoordelijk worden gesteld voor een probleem bij de communicatiediensten (bijvoorbeeld 

het uitvallen van een deel van het netwerk of andere problemen van deze aard) waardoor niet kan 

worden deelgenomen. 

Artikel 3. Voorwaarden van deelname 

De wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting. 

Alle natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen. Minderjarigen mogen aan de 

wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de 

persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige 

deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. 

De personeelsleden van de afdeling Mobiliteit en hun partners (en desgevallend hun kinderen), 

personen die in de jury zetelen en hun partners (en desgevallend hun kinderen) mogen wel 

naamsuggesties indienen maar maken geen kans op het winnen van de prijzen verbonden aan deze 

wedstrijd. De provincie Limburg behoudt zich het recht voor personen te weigeren tot een wedstrijd. 

Een deelnemer kan meerdere deelnameformulieren indienen. Ongeacht het aantal ingediende 

deelnameformulieren komt elke deelnemer slechts 1 keer voor in de poule van deelnemers waaruit 

de winnaars geloot worden. Het indienen van meerdere deelnameformulieren leidt dus niet tot 

hogere winstkansen. 

Per ingevuld deelnameformulier kan slechts 1 naamsuggestie ingediend worden. Optioneel kan de 

indiener ook nog verdere toelichting geven bij de ingediende naamsuggestie in het daarvoor 

voorziene invulveld. 

Artikel 4. Persoonlijke gegevens 

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de 

wedstrijd te kunnen deelnemen: 



• familienaam en voornaam 

• e-mailadres 

• telefoonnummer 

• woonplaats (optioneel) 

De persoonsgegevens die u via het invulformulier verstrekt, worden verwerkt door de provincie 

Limburg (de verwerkingsverantwoordelijke), Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt. Zij worden verwerkt 

conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) d.d. 27 april 

2016. 

De provincie Limburg verwerkt de persoonsgegevens enkel in het kader van de 

naamgevingswedstrijd en het toekennen van de prijs. Het provinciebestuur geeft uw gegevens niet 

door aan derden zonder uw toestemming, noch worden ze gebruikt voor Direct Marketing 

doeleinden. Uw gegevens worden verwijderd op het moment dat de naam van de betreffende 

fietsbrug officieel wordt bekendgemaakt via een inhuldiging. 

Voor meer info en voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij u door naar de privacyverklaring 

op onze website. Een kopie van deze info kan op aanvraag naar u verzonden worden. 

Door het invulformulier in te sturen, geeft u toestemming dat uw persoonsgegevens worden 

verwerkt in het kader van bovenvermeld doeleinde, namelijk ten behoeve van de organisatie van de 

naamgevingswedstrijd en het toekennen van de prijs. U kunt deze toestemming te allen tijde 

intrekken. Indien de prijs op dat moment nog niet is toegekend, kunt u geen aanspraak meer maken 

op de prijs. 

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname 

van de betrokkene. 

Artikel 5. Wedstrijdverloop en aanduiding van de winnaars 

Deelnemen kan via de URL www.limburg.be/fietsbrug. 

Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt: 

- Deelnemers dienen hun naamsuggestie in via de hierboven genoemde URL. Namen die via 

andere kanalen ingestuurd worden, worden niet meegenomen. 

- Een speciaal hiervoor samengestelde wedstrijdjury, bestaande uit de vertegenwoordigers 

van de partners (onder andere de provincie Limburg, de Vlaamse Waterweg en de stad 

Hasselt, deze lijst is niet limitatief), selecteert de winnende naam. 

- De indiener van de uiteindelijk gekozen naamsuggestie wint een prijs (zie artikel 6 van dit 

reglement). Indien de gekozen naamsuggestie door meerdere natuurlijke personen werd 

ingediend wordt uit deze groep van personen 1 winnaar geloot. Die eventuele loting 

gebeurt geautomatiseerd. 

- Uit alle deelnemers worden willekeurig 3 extra winnaars geloot. Deze loting gebeurt 

geautomatiseerd. 

- De beslissing wie tot winnaar gekozen wordt is onherroepelijk. 

Artikel 6. Prijs 

De prijzen die in het kader van de wedstrijd gewonnen kunnen worden zijn de onderstaande. 

https://www.limburg.be/Limburg/Start/Meta/footer-folder/Privacybeleid.html
https://www.limburg.be/Limburg/Start/Meta/footer-folder/Privacybeleid.html
http://www.limburg.be/fietsbrug


De indiener van de uiteindelijk gekozen naamsuggestie wint een fiets-gps met een maximumwaarde 

van € 250. Indien de gekozen naamsuggestie door meerdere natuurlijke personen werd ingediend 

wordt de winnaar van de fiets-gps uit deze groep van personen geloot. 

Uit alle deelnemers, ongeacht de ingediende naamsuggestie, worden 3 extra winnaars geloot. De 

prijzen voor deze winnaars zijn: 

- Een cadeaubon van Toerisme Limburg ter waarde van € 100 voor de persoon die als 1ste 

geloot wordt. 

- Een waardebon bij een fietshandelaar naar keuze ter waarde van € 75 voor de persoon die 

als 2de geloot wordt. 

- Een waardebon bij een fietshandelaar naar keuze ter waarde van € 50 voor de persoon die 

als 3de geloot wordt. 

Een deelnemer kan slechts 1 prijs winnen. 

De provincie Limburg maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Indien de 

prijs een arrangement van derden betreft, kan de provincie Limburg niet verantwoordelijk worden 

gehouden voor het doorgaan en de inhoud ervan. De provincie kan ook niet aansprakelijk gehouden 

worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een 

gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De 

prijs kan in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld. Druk-, spel- en zet- of 

andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichtingen dan 

ook vanwege de provincie. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de 

deelnemer. 

Indien een prijs niet meer leverbaar is, kan deze vervangen worden door een prijs van dezelfde of 

een hogere waarde. De winnaars worden hiervan op de hoogte gesteld. 

De provincie Limburg kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschadiging of verlies 

van de prijs door de postdiensten of een vertraging in ontvangst. Ingeval de prijzen aangetekend 

worden opgestuurd, kan de provincie Limburg eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor 

schade, verlies of vertraging wanneer de prijs niet wordt afgehaald door de winnaar. De winnaars 

worden door de provincie Limburg persoonlijk verwittigd. Na verwittiging worden de namen van de 

winnaars op de facebookpagina van de provincie Limburg geplaatst. De deelnemers gaan ermee 

akkoord dat ze als winnaars op deze facebookpagina worden bekend gemaakt. Alle prijzen worden 

aan de winnaars bezorgd zo snel mogelijk na bekendmaking van de winnaars. Dit kan mogelijks een 

zekere vertraging oplopen, buiten de wil van de provincie Limburg om. Als het gaat om een grote 

vertraging worden de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. 

Artikel 7. Fraude en misbruik 

De provincie Limburg houdt toezicht over het correcte verloop van de wedstrijd. 

Eén of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen 

manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname. 

De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de 

wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij handelt in strijd met de voorwaarden van dit 

wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hier niet voor 

aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten  



De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn of haar inzending eigendom wordt van de organisator. De 

deelnemer doet hierbij afstand van enige rechten. De deelnemer verleent het recht, onbeperkt in tijd 

en ruimte, aan de organisator om de inzending te wijzigen en te gebruiken, op welke manier dan ook, 

zonder enige vergoeding of nieuwe voorafgaande toestemming van de deelnemer 

Artikel 9. Geschillen 

De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze wedstrijd of de 

interpretatie van dit wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen 

oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de 

gerechtelijke afdeling waar de zetel van de organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve 

bevoegdheid hebben.  

Artikel 10. Toepasselijk recht 

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. 


