
Wie mag er deelnemen? 

De deelname is toegankelijk voor iedereen die meerderjarig is 
en die zijn woonplaats heeft in België. Personeelsleden, 
freelancemedewerkers van Jobmatch en hun inwonende 
familieleden, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijden. 
 

Wanneer krijg ik de prijs? 
De prijs bestaat uit een kickertafel (afbeelding is niet bindend) 
die wordt toegekend wanneer de deelnemer aan alle 
voorwaarden van het wedstrijdreglement voldoet. De winnaar 
wordt gekozen op basis van de origineelste foto via inzending 
op onze website. 
 
Hoe word ik geinformeerd? 

De winnaar wordt per e-mai/ telefoon op de hoogte gebracht en 
de winnende foto wordt publiek gedeeld op onze sociale media-
kanalen 
 

Hoe lang duurt de wedstrijd? 
Van 1 juni 2020 tot 30 juni 2020. 
 
 

Hoe vaak mag ik deelnemen? 
Het aantal deelnames is beperkt tot 1 inzending per deelnemer 
 

 

 

 

Wedstrijdreglement 



Algemene voorwaarden deelname wedstrijd ‘Breng het EK naar je kantoor’ van 

Jobmatch 

1. Deelname 

1. De deelname is voor iedereen toegankelijk die meerderjarig is en die zijn 

woonplaats heeft in België. Personeelsleden, freelancemedewerkers van 

Jobmatch en hun inwonende familieleden, kunnen niet deelnemen aan de 

wedstrijden. 

2. Het aantal deelnames is beperkt tot 1 inzending per deelnemer 

3. Deelnemen kan van 1 juni 2020 tot 30 juni 2020. 

4. Deelnemen is gratis. 

2. Prijs en voorwaarden 

1. De prijs wordt overhandigd door een jobmatch-medewerker op jouw 

kantoor/werkplaats. 

2. De winnaar wordt per e-mai/ telefoon op de hoogte gebracht en publiek 

gedeeld op onze socials. 

3. Deelnemers die niet bereikbaar zijn binnen de 30 dagen na winstmededing, 

verliezen hun recht na 30dagen  

3. Privacy 

1. De deelnemers begrijpen en aanvaarden dat hun persoonsgegevens worden 

opgeslagen en verwerkt om hen te kunnen informeren over het verloop van de 

wedstrijd. 

2. De wet van 8/12/92 met betrekking tot de bescherming van de privacy wordt 

hierbij strikt gerespecteerd. De deelnemers hebben te allen tijde het recht van 

raadpleging, verbetering of schrapping van deze gegevens. 



3. De deelnemers geven hierbij toestemming aan Jobmatch om hun foto te delen 

op sociale media en de Jobmatch-website (dit moet nog specifieker verwoord 

worden) 

4. Disclaimer 

1. Voor zover toegestaan door de wet, sluit Jobmatch hierbij elke 

aansprakelijkheid uit, of het nu gaat om onrechtmatige daad, strafrecht, 

schending van de wettelijke plicht of anderszins, voor directe, indirecte of 

gevolgschade, schade, letsel of teleurstelling (met inbegrip van maar niet 

beperkt tot puur economisch verlies) geleden of opgelopen door een 

deelnemers, winnaars of een derde 

2. Jobmatch is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de voorwaarden van 

de wedstrijd wanneer deze het gevolg is van overmacht. 

 

 


