
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdreglement  

  

i-mens vzw, Tramstraat 61, 9052 Gent, organiseert een wedstrijd waarbij men kans 

maakt een elektrische fiets ter waarde van € 2.095 te winnen. In totaal zijn er 4 fietsen 

te winnen. 

 

Hierna genoemd ‘i-mens’ 

 

Deelnemingsvoorwaarden 

1. Iedereen die gebruik maakt van elektronische dienstencheques of de 

overschakeling van papieren naar elektronische dienstencheques bij Sodexo heeft 

aangevraagd, kan de wedstrijdpagina op www.i-mens.be/fiets invullen en 

desgevallend een fiets winnen.  

2. Deelname is gratis maar kan slechts 1 keer. 

3. De deelnemer is meerderjarig. 

4. Eventuele communicatiekosten verbonden aan de deelname uitgezonderd, is de 

deelnemer geen enkele vergoeding of bijdrage verschuldigd aan de i-mens voor de 

deelname aan een wedstrijd. 

5. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin van kleine familie of wonend op 

eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van dezelfde wedstrijd. 

6. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen 

aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, 

zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

 

Prijs 

7. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.  

8. i-mens kan op elk moment een prijs wijzigen om inhoudelijke redenen. 

9. Er is een garantie van 2 jaar op de motor, batterij en display, 7 jaar op het frame. 

i-mens komt hier niet in tussen. Het recht op waarborg dient rechtstreeks te 

worden uitgeoefend bij de fabrikant, invoerder of verkoper. Evenmin staat i-mens 

in voor onderhoud en herstellingen.  

 

Wedstrijdverloop 

10. De deelnemer vult zijn contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en 

mailadres) in op de wedstrijdpagina www.i-mens.be/fiets.  

11. Alle inzendingen moeten binnen zijn vóór 31/05/2021. Laattijdige inzendingen 

zullen uit de wedstrijd worden geweerd. 

12. De 4 mensen die de wedstrijd- en/of schiftingsvraag het meest correct 

beantwoorden, winnen elk 1 elektrische fiets.  

13. De 4 winnaars worden telefonisch of per e-mail verwittigd en dit in de periode 01 

tot en met 7/06/2021. Prijzen worden uitgedeeld in de in de periode 8/06/2021 

tem 30/06/2021. 

 

Aansprakelijkheid 

14. Indien i-mens genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te 

trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, 

kan i-mens hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

15. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen kunnen niet 

worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege i-mens. 
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16. i-mens houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval van 

misbruik, misleiding of bedrog behoudt i-mens zich het recht om de betrokken 

deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van i-

mens uit te sluiten. i-mens behoudt zich eveneens het recht om de wedstrijd, of  

een deel ervan, te wijzigen in geval van overmacht. Zij kan daarvoor niet 

aansprakelijk worden gesteld.  

 

Persoonsgegevens 

17. De persoonsgegevens die i-mens ontvangt in het kader van deze wedstrijd, vallen 

onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en 

alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. Zij zullen worden 

opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik dient en uitsluitend voor deze 

doeleinden worden aangewend. Door deelname aan de wedstrijd en door het feit 

zijn/haar identiteitsgegevens via de online vragenlijst te hebben doorgegeven, 

verklaart de deelnemer zich akkoord met het gebruik van de gegevens voor 

zijn/haar identificatie in functie van deze wedstrijd.  

18. De deelnemers hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die 

over hen zijn opgeslagen en er bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos de 

verwijdering van te vragen. Hiervoor moet een e-mail gestuurd worden naar 

privacy@i-mens.be. 

19. Deelnemers gaan er door hun deelname aan de wedstrijd mee akkoord dat ze met 

foto en naam op de website, de Facebook-pagina en het klantenmagazine van i-

mens kunnen verschijnen of gefilmd worden. Indien de deelnemer dit niet wenst, 

zal hij dit uitdrukkelijk moeten doorgeven aan i-mens.  

Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

20. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden 

aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden 

gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met i-mens. 

 

Het reglement 

21. Door zijn deelname verklaart elke deelnemer zich akkoord met het reglement en 

de beslissingen die i-mens in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende 

mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

22. Indien zulks vereist is, kan i-mens het wedstrijdreglement aanpassen. 

23. Het wedstrijdreglement kan door iedereen geconsulteerd worden op de website 

van i-mens.  

 

 


