
KBVB WEDSTRIJDREGLEMENT 

Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden en modaliteiten 
voor een online wedstrijd. Door de KBVB werd deze actie op het touw gezet voor alle fans van de 
Rode Duivels en de Red Flames.  

De fans maken kans op bepaalde prijzen in natura, zoals verduidelijkt in de officiële aankondigingen 
op de sociale mediakanalen en/of website van de KBVB. Het volstaat om deel te nemen aan de actie 
via het wedstrijdformulier op de website van de KBVB. 

1. Organisator - algemeenheden 

Deze actie wordt ingericht door KBVB vzw met maatschappelijke zetel te 1020 Brussel, Houba de 
Strooperlaan 145 en ondernemingsnummer 0403.543.160 (ook genoemd “de organisator”).  

De periode gedurende dewelke deze actie loopt  wordt verduidelijkt in de officiële aankondigingen 
op de sociale mediakanalen en/of website van de KBVB. 

Dit reglement is ten alle tijde in elektronische vorm consulteerbaar via 
https://www.belgianfootball.be/nl. 
 
Het reglement in papieren versie kan tevens schriftelijk worden aangevraagd bij KBVB (project Love 
Football) te Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel. De aanvrager dient een gefrankeerde 
enveloppe met zijn naam en adres bij te voegen voor de verzending van het reglement. 

Met uitzondering van dit reglement zal schriftelijk noch telefonisch informatie worden uitgewisseld 
met betrekking tot deze actie. 

2. Deelnemingsvoorwaarden 

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd volstaat het om de instructies via de sociale mediakanalen 
en/of website van de KBVB te volgen. 

Inschrijving via post, fax, email of een ander communicatiemiddel is niet toegelaten.  

Alleen volledig en waarheidsgetrouwe inzendingen die tijdig door de organisator worden ontvangen, 
zullen in aanmerking worden genomen.  
 
De organisator behoudt zich het recht voor om elke (poging tot) fraude te sanctioneren met 
onmiddellijke uitsluiting van deze actie. 
 
De winnaars worden bepaald op basis van de accuraatheid van de inzending. 

Indien de betrokkene niet kan bereikt worden, zal een nieuwe winnaar aangeduid worden. 

De gewonnen prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze kan in geen geval worden geruild tegen 
andere producten of diensten, noch tegen geld.  

 

 



3. Persoonsgegevens 

Bij de registratie en deelname aan de wedstrijd deelt de deelnemer aan de organisator 
persoonsgegevens mee. De organisator verwerkt deze persoonsgegevens met respect voor de Wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) en sinds mei 2018 met 
respect voor de Privacyverordening of GDPR.  

Bij deelname aan de wedstrijd geven de deelnemers hun toestemming voor het verzamelen en 
verwerken van hun persoonsgegevens en voor het ontvangen van berichten van de organisator.  

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de organisator, vzw KVBV.  

De bedoelde persoonsgegevens omvatten naam, voornaam en e-mailadres van de deelnemer en 
mogelijke andere gegevens die nadien verwerkt worden. Deze gegevens worden verzameld met als 
doel het goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om 
met u in contact te treden met betrekking tot uw deelname, om de prijs op een efficiënte wijze te 
kunnen overhandigen. 

De organisator kan die gegevens ook gebruiken voor directe marketingdoeleinden. Indien u die 
toestemming heeft verleend zal u nieuwsbrieven en andere commerciële communicaties van de 
organisator ontvangen op het opgegeven e- mailadres. In het bijzonder geeft de deelnemer 
toestemming aan de organisator om naam- en voornaam te publiceren op diens website bij het 
bekendmaken van de winnaars. U kunt zich te allen tijde verzetten tegen dergelijk gebruik van uw 
persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te richten aan het adres 
dat in de nieuwsbrief vermeld staat. 

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 richten aan de 
organisator op info@lovefootball.be met een kopie van de identiteitskaart als bijlage. Indien u de 
gehele of gedeeltelijke verwijdering van uw gegevens vraagt voor het einde van de wedstrijd, zodat 
de organisator u niet meer kan contacteren, kan uw deelname ongeldig worden verklaard en kunt u 
alle recht op enige prijs verliezen.  

Voor elke vraag en/of inlichting omtrent de bescherming van uw persoonsgegevens kan u contact 
opnemen met de organisator op info@lovefootball.be  

4. Aansprakelijkheid 

Indien de organisator genoodzaakt is de actie uit te stellen, in te korten of in te trekken of het 
reglement te wijzigen, kan de organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden 
gesteld. De organisator behoudt zich het recht voor om enig aspect van deze actie of het verloop 
ervan te wijzigen of uit te stellen, te onderbreken of te beëindigen indien door enigerlei 
omstandigheid van overmacht of van omstandigheid onafhankelijk van haar wil of controle 
gerechtvaardigd zou zijn, onder meer door een rechterlijke uitspraak, zonder dat dit aanleiding kan 
geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van de organisator of schadevergoeding in hoofde van 
de deelnemers/deelneemsters of enige derde.  



De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, overlijden of letsel van 
welke aard ook dat zich zou kunnen voordoen als gevolg van deelname aan deze actie en / of 
aanvaarden van de prijs. 

De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele technische gebreken of problemen, 
onderbrekingen die het verloop van de actie kunnen belemmeren. 

De organisator kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde invoering van 
gegevens, waardoor het onmogelijk zou zijn de deelnemer te identificeren. 

5. Reglement 

Deelname aan de actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement en de 
beslissingen die de organisator in dit verband zal treffen. 

Alle bijkomende mededelingen in verband met de actie gelden als punt van onderhavig reglement. 

Indien zulks vereist is, kan de organisator dit reglement aanpassen. 

Dit reglement wordt bekend gemaakt zoals bovenvermeld en kan daar desgewenst worden 
afgeprint. Het kan ook schriftelijk bekomen worden zoals bovenvermeld in dit reglement. 

6. Toezicht op de wedstrijd – beslissingen – klachten 

De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. 

Indien niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding 
of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken 
deelnemer/deelneemster(s) zonder meer van deelname aan deze actie uit te sluiten. 

De uitslagen van de actie zijn bindend en onherroepelijk.  

KBVB behoudt zich het recht voor elke klacht betreffende deze actie te onderzoeken. Zijn 
beslissingen zijn onherroepelijk en er kan geen beroep tegen worden aangetekend. 

Klachten in verband met deze actie moeten ten laatste binnen 15 werkdagen na het einde van de 
actie schriftelijk naar het volgende adres worden gestuurd: KBVB, Houba de Strooperlaan 145, 1020 
Brussel. In geen geval worden klachten mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die na de 
voornoemde termijn worden verstuurd of die niet schriftelijk werden opgesteld, zullen niet worden 
behandeld.  


