
WEDSTRIJDREGLEMENT BRUSSELHACKS – Win een gratis kot voor een
jaar

1. Algemeen

Dit wedstrijdreglement (hierna het “Reglement”) bevat de algemene voorwaarden die
van toepassing zijn op de deelname aan de wedstrijd om een gratis kot voor een jaar
te winnen 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”).

De persoon die deelneemt aan de Wedstrijd erkent en aanvaardt het Reglement,
evenals alle beslissingen die KWIN en BRIK treffen met betrekking tot de Wedstrijd.
KWIN en BRIK houden zich het recht voor om het Reglement naar eigen inzicht en
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of de Wedstrijd voortijdig te
beëindigen.

2. Wedstrijd

De Wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon met woonplaats in België
die geboren is in het jaar 2003, 2004 of 2005 (hierna de “Deelnemer”). De Deelnemer
moet voor het academiejaar 2022 – 2023 ingeschreven zijn aan één van de volgende
Nederlandstalige instellingen hoger onderwijs die gevestigd zijn in Brussel:

- Vrije Universiteit Brussel
- Erasmushogeschool Brussel
- Odisee - Campussen Brussel
- Luca School of Arts – Campussen Brussel
- KU Leuven - Campussen Brussel

De Deelnemer neemt een foto of video van een plek in Brussel waarbij BRIK in de
kijker wordt gezet. Deze foto of video plaatst de Deelnemer op Instagram (zowel
Feed als Stories) of TikTok (enkel Feed, géén Stories). De Deelnemer vermeldt hierbij
het account van @brikstudentinbrussel en gebruikt de hashtag #BRUSSELHACKS22.

De Deelnemer schrijft zich vooraf in op de website brusselhacks.brik.be waarna de
Deelnemer een BRUSSELHACKS-festivalbandje ophaalt in de Brik Study Space “De
Post” gelegen in de Bisschopstraat 26, 1000 Brussel



(https://brik.be/studeren/studyspaces/depost/). Het BRUSSELHACKS-festivalbandje
moet duidelijk zichtbaar zijn op de foto of video.

De Deelnemer krijgt geen vergoeding voor de foto of video die de Deelnemer plaatst
op Instagram en/of TikTok en gaat ermee akkoord dat de foto of video kan
gepubliceerd worden op de sociale media en de verschillende websites van BRIK en
KWIN.

De Deelnemer die volgens KWIN de meest originele foto of video heeft genomen en
die voldoet aan bovenvermelde voorwaarden, wint een gratis kot in Brussel voor een
jaar (hierna de “Winnaar”).

Deelname aan de Wedstrijd is gratis.

De Deelnemer mag 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. Indien er aanduidingen zijn van misbruik of bedrog, behoudt KWIN
zich het recht voor om de Deelnemer uit te sluiten.

De Wedstrijd start op dinsdag 16 augustus 2022 om 10:00 en eindigt op zondag 28
augustus 2022 om 23:59. De Winnaar wordt op de hoogte gebracht ten laatste op
vrijdag 2 september 2022. KWIN behoudt zich de mogelijkheid om de
deelnameperiode te verlengen en elke vermelde datum aan te passen.

De Deelnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de foto of video
waarmee hij deelneemt aan de Wedstrijd. De Deelnemer garandeert dat het gebruik
van de foto of video geen inbreuk maakt op o.m. de intellectuele rechten, zoals
bijvoorbeeld auteursrechten en merkenrecht, en portretrechten van derden. De
Deelnemer vrijwaart KWIN en BRIK tegen en houdt ze schadeloos voor elke
aanspraak van een derde wegens een schending van deze clausule (bijvoorbeeld de
kosten in geval van een gerechtelijke procedure en de juridische bijstand).

3. Prijs

De prijs betreft een gratis kot voor een jaar gelegen in de Vlaamsesteenweg 61, 1000
Brussel (hierna de “Prijs”).

Het aanvaarden van de Prijs door de Winnaar, impliceert de ondertekening van een
huurovereenkomst met BRIK en het huishoudelijk reglement. Elke Deelnemer kan
deze documenten op voorhand opvragen bij KWIN door een e-mail te sturen naar
kl@kwin.be. De huurprijs per maand bedraagt 380 EUR. "De Winnaar krijgt het kot ter
beschikking van 15 september 2022 tot en met 8 september 2023, hij krijgt tevens de
mogelijkheid om de huurovereenkomst te hernieuwen. Enkel de huur van het kot en
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de vaste kost voor het internet (ten bedrage van15 EUR) worden voorzien door BRIK.
De nutsvoorzieningen (water, elektriciteit en gas)- en andere kosten (zoals
bijvoorbeeld verzekering, eventuele taksen, enz.) zijn niet inbegrepen in de Prijs en
zijn ten laste van de Winnaar. Er wordt maandelijks een provisie ten bedrage van 105
EUR aangerekend voor de kosten van de nutsvoorzieningen . De Winnaar ontvangt
twee maanden na het verstrijken van de huurovereenkomst een gedetailleerde
afrekening van de kosten waarbij het saldo wordt verrekend.

De Winnaar dient een waarborg van 500 EUR te betalen.

De Prijs is ondeelbaar. De Winnaar dient het kot persoonlijk te betrekken en mag het
niet geheel of gedeeltelijk onderverhuren.

KWIN zal de Winnaar contacteren via het e-mailadres of telefoonnummer dat werd
ingevuld op de website brusselhacks.brik.be. In het geval een Winnaar uiterlijk 6
september 2022 niet reageert, dan vervalt het recht op de Prijs en wordt de
Deelnemer met de tweede meest originele foto/video gecontacteerd.

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.

Bij ontvangst van de Prijs dient de Winnaar zijn identiteit te bewijzen aan de hand van
een identiteitskaart, evenals zijn inschrijving als student voor het academiejaar 2022
– 2023 aan een Nederlandstalige instelling hoger onderwijs die gevestigd is te
Brussel.

De Winnaar aanvaardt te poseren op een foto of een video te maken bij het eerste
bezoek van het kot. Deze foto of video zal, samen met de voornaam van de Winnaar,
gedeeld worden op de sociale media en de verschillende websites van BRIK en
KWIN.

4. Privacy

Bij deelname aan de Wedstrijd deelt de Deelnemer een aantal persoonsgegevens
mee aan KWIN en BRIK. KWIN en BRIK verwerken 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, social media kanalen 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 de foto en/of video op de website(s) en social media
van KWIN en/of BRIK te plaatsen.

Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of
verwijdering van zijn 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 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.
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