
WEDSTRIJDREGLEMENT

"PLEITWEDSTRIJD BALIE WEST-VLAANDEREN 2022"

“JUBEL PUBLIEKSPRIJS”

Art. 1. DE WEDSTRIJD EN HET WEDSTRIJDREGLEMENT

Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd “Jubel Publieksprijs Pleitwedstrijd Pleitwedstrijd Balie
West-Vlaanderen2022”, hierna genoemd de “Wedstrijd”. Deze Wedstrijd wordt georganiseerd door
KnopsPublishing bvba, met maatschappelijke zetel te Sint-Antoniusstraat 22, 2200 Herentals, en met
ondernemingsnummer BE0891.853.731, hierna genoemd "KnopsPublishing”.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd aanvaardt de deelnemer de inhoud van alle clausules van dit reglement
zonder voorbehoud, alsook alle beslissingen die KnopsPublishing zou kunnen nemen om het goede verloop van de
actie en/of de Wedstrijd te verzekeren.

Aan fouten in het systeem, zowel van technische als van redactionele aard, kan de deelnemer geen rechten ontlenen.

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

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de toestemming tot
publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle
rechten daaromtrent.

Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden
en ziet af van welkdanige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van
onderhavig wedstrijdreglement.

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd
(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de
wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal.

Art. 2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De Wedstrijd staat open voor natuurlijke personen die:
a. minimum 18 jaar oud zijn;
b. in België gedomicilieerd zijn;
c. ingeschreven op het tableau bij een van de Vlaamse Balies als advocaat-stagiair.

Zijn uitgesloten van deelname:
- eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Wedstrijd. Iedere
inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

Art.3. WEDSTRIJDTERMIJN

De wedstrijd loopt van donderdag 26 mei 2022 12u00 tot en met donderdag 2 juni 00u00. Meer bepaald vanaf de
online publicatie van de pleidooien van de deelnemers op donderdag 26 mei 2022 12u00 tot en met donderdag 2
junii 00u00.



Art. 4. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD

KnopsPublishing maakt opnames van de pleidooien van de verschillende deelnemers aan de pleitwedstrijd. Deze
opnames worden vanaf donderdag 26 mei 2022 12u00 gepubliceerd op Jubel.be. De video die vanaf datum van
publicatie tot en met donderdag 2 juni 00u00 de meeste unieke weergaven telt op de website, wint de wedstrijd.

Art. 5. WINNAAR

Er is slechts één winnaar.

De winnaar is diegene van wie de video met het pleidooi het hoogste aantal unieke views behaalde op www.jubel.be
gedurende de wedstrijdperiode. Het aantal views wordt vastgesteld aan de hand van het videoplatform Vimeo. Er is
sprake van een view telkens wanneer iemand de video effectief afspeelt, door op het play- icoontje te klikken.

Bij het berekenen van het aantal views worden enkel de unieke views in aanmerking genomen.
Elke persoon die de video bekijkt telt daarbij als een unieke kijker en levert één unieke view op, ongeacht of die via
desktop of mobiel kijkt en ongeacht of hij/zij de video meer dan één keer bekijkt.

'Likes' of andere weergaven op sociale media hebben geen invloed op het uiteindelijke resultaat.

De winnaar wordt verwittigd binnen de week na het einde van de wedstrijd.

Art. 6. PRIJS

De prijs is niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten. De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk
dat de organisator slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en niet als een producent
van de prijs kan worden beschouwd.

De winnaars erkennen uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere voorwaarden te
aanvaarden van toepassing op de verkregen prijs en af te zien van elke vordering van welke aard ook ten aanzien
van de organisator m.b.t. de prijs.

Het doorverkopen van de prijs is wettelijk niet toegelaten.

De winnaar ontvangt een selectie wetboeken t.w.v. 500,00 EUR aangeboden door KnopsBooks.

Art. 7. AANSPRAKELIJKHEID

KnopsPublishing behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten
of te annuleren onder meer, doch niet uitsluitend, in geval van onvoorziene omstandigheden, wijziging van de wet of
na beslissing van de bevoegde FOD. Indien een dergelijke wijziging, uitstelling, inkorting of annulering doorgevoerd
wordt, kunnen deelnemers of andere personen geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Behoudens opzettelijke fout kunnen noch KnopsPublishing, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in
het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van
welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de
wedstrijd, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs.

http://www.advocatennet.be/
http://www.jubel.be


Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet en
de mobiele telefonie, 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.

Behoudens opzettelijke fout kunnen noch KnopsPublishing, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in
het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
- gebreken bij transmissie via het internet;
- slecht functioneren van het internet, de gebruikte software of van het mobiele netwerk;
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische gebreken;
- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.

KnopsPublishing 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.

Art. 8. PRIVACY

De persoonsgegevens die door de deelnemer in het kader van deze Wedstrijd aan KnopsPublishing worden
meegedeeld, zijn onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. KnopsPublishing zal deze gegevens in zijn hoedanigheid van
verantwoordelijke voor de verwerking uitsluitend verwerken voor de afhandeling van de deelname aan deze
Wedstrijd en direct marketing.

De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven:
(1) aan de contractueel met KnopsPublishing verbonden organisaties waarvan de deelnemer op eenvoudig
verzoek een  lijst  kan bekomen via  het telefoonnummer 014/73 78 11,  per gewone post naar  KnopsPublishing,
Sint-Antoniusstraat 22, 2200 Herentals, België, of per e-mail op info@mijnwetboek.be; of
(2) in geval van een wettelijke verplichting; of
(3) op verzoek van de politie of gerechtelijke autoriteiten.

De persoonsgegevens zullen niet aan enige andere derde worden meegedeeld of verkocht. Voor het overige
verwijst KnopsPublishing naar de privacy policy op haar website.

Elke deelnemer kan zijn wettelijk recht op toegang tot zijn persoonsgegevens, verbetering van zijn
persoonsgegevens en verzet tegen het gebruik voor direct marketing kosteloos uitoefenen door een schriftelijk,
ondertekend en gedagtekend verzoek daartoe te richten aan KnopsPublishing per gewone post naar
KnopsPublishing, Sint- Antoniusstraat 22, 2200 Herentals, België, of eenvoudig per e-mail op
info@knopspublishing.be.

Elke deelnemer stemt er mee in dat, wanneer hij/zij zou winnen, zijn/haar naam desgevallend wordt geafficheerd op
de website van KnopsPublishing.

Art.9. GESCHILLEN

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.
Geschillen zullen beslecht worden door de rechtbank van Antwerpen.

CONTACT
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