
Wedstrijdreglement Week van de digitale aannemer 
 
Reglement 
 
Het onderstaand reglement is van toepassing op de ‘Week van de digitale aannemer?’ wedstrijd 
(hierna te noemen: de Wedstrijd) van Bouwunie. 

 
Artikel 1: De Organisator 
De Wedstrijd wordt georganiseerd door Bouwunie vzw, Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde 
(hierna te noemen: de Organisator). 

 
Artikel 2: Voorwaarden 
 
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor personen die aanwezigen op de week van de 
digitale aannemer van maandag 5 tot vrijdag 9 oktober/ 
De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd. 
Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van 
bovengenoemde personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de 
Organisator. 
 
Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de 
spelregels en het wedstrijdreglement. 
 
Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken 
Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de 
organisatie. 
 
De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan 
te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden 
of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd 
moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.  
 
De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden 
voordoen tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of 
ontvangst van mail‐berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. 
 
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van 
betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van 
deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 
 
De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, 
als gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. 
 
In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator. 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar 
gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen. 
 
De organisator zal de winnaar van de wedstrijd bekend maken na afloop van het event door middel 
van persoonlijke communicatie met de winnaar.  



 
Het wedstrijdreglement kan u bekijken op de www.dedigitaleaannemer.be 
 
 

http://www.dedigitaleaannemer.be/

