
 
 
Wedstrijdreglement WCUP – The Racer 2020  

 
Artikel 1: Organisatie 
WCUP Sports Nutrition, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een wedstrijd die aanvang 
neemt op de beurs 09/09/2020 tot einde zaterdag 12/09/2020. 

 
Artikel 2: Algemeen 
De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de 
wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement, evenals alle 
beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede verloop van de actie te 
kunnen verzekeren. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van 
de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon. De 
organisatoren behouden zich het recht de wedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te 
onderbreken, te wijzigen of te annuleren. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk gesteld 
worden. De organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers 
op de hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De organisator 
zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de persoonlijke 
levenssfeer (wet van 08.12.1992). 
 

Artikel 3: Deelname 
Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon is met vaste woonplaats in 
België. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers volgende stappen 
ondernemen: 

- Vul het wedstrijdformulier in via de link die op de website wordt aangeboden en 
beantwoordt de wedstrijdvraag en schiftingsvraag. 
 

Eigen personeel en hun gezin ingeschreven op hetzelfde adres, kan niet deelnemen aan de 

wedstrijd. 

Artikel 4: Prijs 

De prijs van deze wedstrijd is een fietsshirt uit de film ‘The Racer’, gesigneerd door de beide 

hoofdpersonages, in hoofde van hun personage. 

  

Artikel 5: Bepaling van de winnaar 

De deelnemer die het correcte antwoord geeft op de wedstrijdvraag en schiftingsvraag, wint de 

prijs zoals hierboven beschreven. 

De winnaars worden persoonlijk verwittigd in de week volgend op de afloop van de Tour de 

France 2020. De prijs is niet ruilbaar tegen enige waarde in geld of andere voordelen in natura. 

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid 

De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse 

schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een onderbreking, om het even welke 

disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden 

ook. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou 

moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn 

wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke 



 
 
aangekondigde datum uit te stellen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of 

het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit 

te sluiten. 

 

Artikel 7: Geschillen 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig 

reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elk vermoeden 

van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 

Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door 

de organisator, zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening. 

 

 

 


