
 

Wedstrijdreglement elektrische step – Jobbeurzen INGENIUM 2020 

Artikel 1: Organisator 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Ingenium nv, Nieuwe Sint-Annadreef 23, 8200 Brugge en 

Industrium, Sint-Pietersaalststraat 177, 900 Gent. 

Artikel 2: wedstrijdprincipe  

Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op 

de Ingenium “win elektrische step” wedstrijd.  

Artikel 3: voorwaarden 

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en de mogelijke 

wedstrijdbeslissing van Ingenium. In geval van betwisting geldt de wedstrijdbeslissing zonder 

mogelijkheid op verhaal.  

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 om.  

Artikel 4: deelname  

Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd door zich in te schrijven op de IPad. 

Door deel te nemen geeft de deelnemer de toestemming aan Ingenium en Industrium om de 

(persoons)gegevens die werden ingegeven op het deelnameformulier bij te houden, te gebruiken en 

te verwerken. Dit met doelstelling om een lijst met potentiële kandidaten voor selectie en 

aanwerving aan te leggen en actief met deze lijst te werken door personen op deze lijst te mailen, te 

bellen … . 

De deelnemer kan ervoor kiezen om zijn/haar toestemming die voor de deelname werd gegeven in 

te trekken. Hiervoor kan de deelnemer een mail sturen naar jobs@ingenium.be. Indien de 

toestemming wordt ingetrokken dan zal de deelnemer ook van deelname aan de wedstrijd worden 

uitgesloten.  

Artikel 5: bepaling van de winnaar  

De winnaar wordt bepaald door middel van loting. Alle deelnemers zullen een nummer toegewezen 

krijgen (waarvan ze geen bericht zullen ontvangen), één van deze nummers zal dan willekeurig door 

middel van een loting worden gekozen. De Deelnemer die hoort bij dit nummer is de winnaar van de 

wedstrijd.  

Artikel 6: kennisgeving  

Ingenium verwittigt na de loting de winnaar.  

Artikel 7: toestemming  
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Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming 

voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle 

rechten.  

Artikel 8: Belgisch recht 

op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en de bevoegde rechtbank is de rechtbank van 

Brugge.  


