WEDSTRIJDREGLEMENT bijkomende VIA VIA actie Kortrijk
1.

Algemene voorwaarden voor wedstrijddeelname

1.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Familiehulp vzw, met maatschappelijke zetel te 1210
Brussel, Koningsstraat 294, ondernemingsnummer 0409.533.604.

2.

Deelname aan deze wedstrijd impliceert dat de deelnemer de wedstrijdvoorwaarden volledig
en zonder voorbehoud aanvaardt. De deelnemers zijn dus gebonden aan de inhoud en
bepalingen van deze wedstrijdvoorwaarden.

3.

Inzendingen kunnen worden geweigerd indien de inzending naar het oordeel van de
wedstrijdorganisatie in strijd is met de wet, aan kan zetten tot strafbare feiten, discriminerend
of beledigend is voor derden dan wel de privacy van derden onevenredig aantast.

4.

Personen die direct of indirect betrokken zijn bij de wedstrijdorganisatie zijn van deelname
uitgesloten.

5.

Kunnen uitsluitend deelnemen aan deze wedstrijd: personen die werknemer zijn van
Familiehulp vzw, Goed Wonen, Kinderdagverblijven en karwei.

2.

De wedstrijd

1.

De wedstrijd bestaat uit het aanbrengen van starters met arbeidsplaats in de regio van Kortrijk
(zowel DCQ als zorgverlening).

2.

De deelnameperiode van de wedstrijd loopt vanaf 14-12-2020 tot en met 28-02-2021.

3.

Deelname

1.

Wanneer een nieuwe collega start dient hij/zij aan te geven door wie hij/zij werd aangebracht.

2.

De partner medewerkersbeleid bevraagt dit tijdens het sollicitatieproces en onthaalintroductie.

3.

De gegevens van de starter & de doorverwijzer worden verzameld in een lijst.

4.

Het is mogelijk meerdere collega’s aan te brengen.

5.

Het is mogelijk om door meerdere collega’s te zijn aangebracht (maximum 2).

6.

De aangebrachte collega mag nog niet eerder bij Familiehulp gewerkt hebben.

7.

De aangebrachte collega mag al eerder bij Familiehulp gesolliciteerd hebben.

8.

De aangebrachte collega mag geen stagiair zijn of student, die in dienst komt binnen de 12
maanden na het afronden van de opleiding/stage bij Familiehulp.

9.

De doorverwijzer ontvangt bericht dat de persoon die zij aanbrachten gestart is, en informeert
hem/haar over de deelname aan de wedstrijd.

10.

Alle aangebrachte kandidaten tussen de periode 14-12-2020 en 28-02-2021 geven kans op
winnen, in geval dat zij ten minste een wederzijds engagement tot tewerkstelling aangaan
uiterlijk 11-03-2021.

11.

De effectieve datum van in dienst kan later dan 11-03-2021 zijn. De aangebrachte starter
moet dus niet noodzakelijk in dienst te zijn op het moment van de loting.

4.

Beoordeling en prijs

1

1.

Elke medewerker die een starter aanbracht krijgt 1 ‘lot’ om de trekking te winnen.

2.

De lotingen is willekeurig.

3.

De lotingen vinden plaats op 11-03-2021.

4.

De wedstrijd kent 10 winnaars

5.

De winnaars worden bepaald door middel van de =ASELECT functie in Excel. Dit geeft een
random decimaal getal tussen 0 en 1. De 20 medewerkers met het hoogste cijfer winnen. Op
deze manier is de loting volledig willekeurig.

6.

Per lot is het slechts mogelijk om één keer te winnen.

7.

De winnaars & diens verantwoordelijke(n) worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

8.

De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. De uitslag van de wedstrijd kan niet
worden aangevochten. Geschillen over deze wedstrijd en alle situaties die niet uitdrukkelijk
door dit reglement zijn voorzien worden soeverein beslecht door Familiehulp. Bij misbruik,
bedrog (bv. deelname door gebruik te maken van ongeldige persoonsgegevens) of inbreuk
op dit reglement, heeft de organisator het recht om de betrokken deelnemer zonder meer
uit te sluiten.

9.

De wedstrijdprijs bestaat uit een cadeaupakket bestaande uit Rituals producten ter waarde
van ongeveer 30 euro.

10.

We garanderen de werknemer dat de wedstrijdprijs voor hem/haar netto gegeven wordt.
Eventuele afhoudingen worden door Familiehulp ten laste genomen.

5.

Aansprakelijkheid en privacy

1.

De wedstrijdorganisatie, het door haar ingeschakeld personeel of derden kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige
andere wijze verband houdt met de wedstrijd.

2.

De deelnemer verklaart dat alle opgegeven gegevens waar, juist en niet misleidend zijn.

3.

De gegevens van beide medewerkers die in het kader van deze wedstrijd verwerkt worden,
zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

6.

Overige bepalingen

1.

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en
zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de
prijs te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.

2.

De eventuele nietigheid, ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van één of meerdere
bepalingen van de wedstrijdvoorwaarden brengen de overige bepalingen van

de

wedstrijdvoorwaarden niet in het gedrang. De wedstrijdorganisatie zal in geval van nietigheid,
ongeldigheid

en/of

onafdwingbaarheid

van

één

of

meerdere

bepalingen

van

de

wedstrijdvoorwaarden de desbetreffende bepaling vervangen door een geldige en
afdwingbare bepaling die het dichtst aanleunt bij de strekking van de nietige, ongeldige en/of
onafdwingbare bepaling.
3.

Deze wedstrijdvoorwaarden worden exclusief beheerst door het Belgisch recht. De
rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.
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