
WEDSTRIJDREGLEMENT BRUSSELHACKS 
 

1. Algemeen  

Dit wedstrijdreglement (hierna het “Reglement”) bevat de algemene 
voorwaarden die van toepassing zijn op de deelname aan de wedstrijd in 
het kader van de campagne BRUSSELHACKS op de website 
brusselhacks.brik.be (hierna de “Wedstrijd”). 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door de CommV “KWIN”, met 
maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Henri Marichalstraat 29 en met 
ondernemingsnummer 0640.810.506 (hierna “KWIN”) en dit in opdracht 
van de VZW “Brik – Student in Brussel”, met maatschappelijke zetel te 1000 
Brussel, Zavelput 20 en met ondernemingsnummer 0464.281.788 (hierna 
“BRIK”).  

2. Wedstrijd 

De Wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met woonplaats 
in België die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (hierna de “Deelnemer”). De 
Deelnemer is een student in Brussel en dient aan te geven aan welke 
hogeschool/universiteit hij studeert.  

De Deelnemer erkent en aanvaardt het Reglement door de deelname aan de 
Wedstrijd, evenals alle beslissingen die KWIN en BRIK treffen met 
betrekking tot de Wedstrijd. 

De Deelnemer dient via het formulier op de website brusselhacks.brik.be 
een tip te geven voor een originele activiteit voor studenten in Brussel.  

Indien het invulformulier volledig is ingevuld maakt de Deelnemer kans op 
een prijs.  

De Deelnemer geeft hierbij de toestemming dat de voormelde tip, zonder 
enige vergoeding is verschuldigd en zonder beperking in de tijd en ruimte, 
kan worden gepubliceerd op de website van BRIK (brusselshacks.brik.be) 
en KWIN (kwin.be) en andere onlinekanalen van BRIK en KWIN (zoals 
Facebook, Instagram, YouTube, …) en dit samen met zijn voornaam. 



Deelname aan de Wedstrijd is gratis. 

De Deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Het is niet 
toegelaten deel te nemen onder verschillende pseudoniemen of in naam 
van een of meerdere derden. Bij meerdere antwoorden of deelnames houdt 
KWIN enkel rekening met de eerst ontvangen inzending. 
 
De Deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date 
en volledig zijn. KWIN is niet verantwoordelijk indien de deelnemer onjuiste, 
niet-actuele of onvolledige gegevens verstrekt.  
 
De Wedstrijd start op donderdag 2 juni 2022 om 00:00 en eindigt op vrijdag 
17 juni 2022 om 23:59. De winnaars worden op de hoogte gebracht ten 
laatste op maandag 21 juni 2022. KWIN behoudt zich de mogelijkheid om 
de deelnameperiode te verlengen en elke vermelde datum aan te passen. 

3. Prijs 

De prijzen zijn één duo combiticket voor het festival Couleur Café of één 
van de vijf duo cinematickets in de Cinéma Palace (hierna de “Prijs”). 

Het duo combiticket voor Couleur Café betreft de editie van 2022 en vindt 
plaats van 24 juni tot en met 26 juni 2022. Het duo cinematicket is enkel 
geldig in de Cinema Palace te Brussel en dit voor een periode van zes 
maanden na de uitgifte ervan. 

De winnaar van het duo combiticket voor Couleur Café is de Deelnemer die 
de meest originele activiteit voor studenten in Brussel heeft getipt. De 
toewijzing van de duo cinematickets gebeurt nadien overeenkomstig de 
opgestelde rankschikking (hierna de “Winnaar” en/of de “Winnaars”).  

Een Deelnemer kan slechts één Prijs winnen. De Prijs is persoonsgebonden 
en kan niet ingeruild, overgedragen of te koop worden aagenboden. De 
Winnaar mag wel een persoon naar keuze aanduiden voor het duo-ticket. 

Bij afgelasting van Couleur Café omwille van welke reden dan ook, kan 
geen aanspraak worden gemaakt op enige vorm van compensatie vanwege 
KWIN en/of BRIK. Ook bij gebruik buiten de geldigheidsdatum van de Prijs, 
kan geen aanspraak gemaakt worden op compensatie bij KWIN en/of BRIK. 



KWIN zal de Winnaars contacteren via het e-maildres dat ze hebben 
ingevuld op het formulier. In het geval een Winnaar uiterlijk 23 juni 2022 
niet reageert, dan vervalt het recht op de Prijs en wordt er evenmin in een 
compensatie voorzien. 

De Prijs kan niet worden geruild of ingewisseld tegen een andere prijs of in 
speciën. Het niet aanvaarden van de Prijs, om welke reden dan ook, kan 
geenszins leiden tot toekenning van enige financiële of andere 
tegenwaarde. 

4. Privacy 

Bij deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer een aantal 
persoonsgegevens mee aan KWIN. KWIN verwerkt deze persoonsgegevens 
met respect voor en in overeenstemming met de General Data Protection 
Regulation en de vigerende Belgische privacywetgeving. De 
verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens in het 
kader van de Wedstrijd is KWIN. 

De bedoelde persoonsgegevens omvatten: naam, voornaam, e-mailadres, 
gsm-nummer en school van de deelnemer. Deze gegevens worden 
verzameld met als doel het goede verloop van de Wedstrijd te kunnen 
verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de Deelnemer in 
contact te treden met betrekking tot de deelname en om de prijs op een 
efficiënte wijze te kunnen overhandigen, en om tips voor studenten in 
Brussel te publiceren op de website(s) van BRIK en/of KWIN en hun andere 
onlinekanalen (zoals Facebook, Instagram, YouTube, …). 

Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en 
rechtzetting of verwijdering van zijn of haar gegevens. Dit recht kan worden 
uitgeoefend door een e-mail te sturen aan kl@kwin.be met een kopie van de 
identiteitskaart als bijlage. Indien de deelnemer de gehele of gedeeltelijke 
verwijdering van zijn/haar gegevens vraagt voor het einde van de Wedstrijd, 
zodat KWIN de deelnemer niet meer kan contacteren, kan de deelname 
ongeldig worden verklaard en kan de deelnemer alle recht op enige prijs 
verliezen. 

 


