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WEDSTRIJDREGLEMENT 
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van 
Kunst in Huis Kunstuitleen vzw met zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32 (hierna Kunst in Huis genoemd). 

 Algemeen 
1.1 Dit reglement regelt de modaliteiten van Kunst in Huis op het regelmatig verloop van de wedstrijd, op de strikte toepassing van 

het reglement, op het aanwijzen van de winnaars en het toewijzen van de prijzen door Kunst in Huis. 

1.2 Deze wedstrijd loopt van 25 mei 2018 tot en met 3 juni 2018. Ongeacht deze einddatum, kan de wedstrijd op elk moment 
worden uitgebreid, onderbroken, stopgezet of verlengd worden door de wedstrijdleiding van Kunst in Huis. Kunst in Huis kan op 
elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door een melding op de website bij het online deelnameformulier. 

1.3 Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. Kunst in Huis kan op elk ogenblik 
wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op www.kunstinhuis.be/denieuwegarde/wedstrijd. Kunst in Huis draagt 
geen enkele verantwoordelijkheid voor technische problemen bij de deelnemer of bij de provider die verlies van gegevens of 
laattijdige deelname tot gevolg zouden hebben. Opmerkingen over de wedstrijd kunnen per e-mail verzonden worden op het 
adres info@kunstinhuis.be.  

1.4 De wedstrijd wordt gratis aangeboden en doet geen wettelijke verbintenis ontstaan uit hoofde van Kunst in Huis. Bijgevolg is 
elke aansprakelijkheid vanwege Kunst in Huis tegenover de deelnemers aan de wedstrijd uitgesloten. Kunst in Huis aanvaardt 
geen verantwoordelijkheid voor enige onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd. Dit houdt in het bijzonder, 
maar niet uitsluitend, in: aansprakelijkheid voor de onleesbaarheid van het deelnameformulier en verlies of beschadiging van 
gegevens tijdens of na het indienen van het deelnameformulier. 

1.5 Geschillen aangaande de wedstrijd worden beslecht door Kunst in Huis. De beslissingen zullen finaal en bindend zijn en geen 
enkele deelnemer zal enig recht hebben op een herziening of beroep. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van 
Brussel bevoegd. 

1.6 Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit geen invloed hebben op de 
geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. 

 Deelname, registratie en wedstrijdverloop 
2.1 Door deel te nemen, aanvaardt men onderhevig reglement, evenals de beslissingen van de wedstrijdleiding. Deze beslissingen 

zijn definitief en bindend. 

2.2 Iedere speler speelt individueel en mag meermaals deelnemen, maar dient per deelname een andere foto te nemen, deze 
openbaar te delen op sociale media en een geldig wedstrijdformulier in te vullen. Er zal maximaal 1 winnaar per postadres 
worden toegekend. 

2.3 Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België gedomicilieerd zijn, alsook de 
personeelsleden van Kunst in Huis of van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand komen 
van de wedstrijden, evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. 

2.4 De wedstrijd bestaat erin een foto te nemen van je favoriete kunstwerk van De Nieuwe Garde of van de expo De Nieuwe 
Garde, deze foto openbaar te delen op sociale media en een wedstrijdformulier met schiftingsvraag in te vullen. 

2.5 Deelname aan de wedstrijd vereist een bezoek aan de expo De Nieuwe Garde, het openbaar delen van een foto van de expo 
op sociale media (Facebook of Instagram) met #nieuwegarde2018 en het ter plaatse invullen en deponeren van een 
wedstijdformulier met schiftingsvraag. 

2.6 Het delen van een foto van de expo op sociale media en het invullen van het deelnameformulier met schiftingsvraag is verplicht. 
Deelnameformulieren dienen ter plaatse ingevuld en ingediend te worden op ten laatste zondag 3 juni 2018.  

2.7 Elke persoon die tussen vrijdag 25 mei 2018 en zondag 3 juni 2018 deelneemt aan de wedstrijd, een openbare foto deelt op 
sociale media, een geldig deelnameformulier invult, in België gedomicilieerd is, toegang heeft tot het internet én zich kenbaar 
maakt met een geldige naam, een geldig e-mailadres en postadres, kan meespelen. 

2.8 De deelnemer dient zijn gegevens in te zenden via het voorziene wedstrijdformulier ter plaatse (Zuiderpershuis, 1e verdiep, 
Timmerwerfstraat 40) op ten laatste zondag 3 juni 2018. Bij deelname worden aan de deelnemers de volgende gegevens 
gevraagd: voornaam, naam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, gemeente, land, sociaal medium waarop de foto werd 
gedeeld en het antwoord op een schiftingsvraag. Indien deze gegevens niet of incorrect worden opgegeven, zal de deelname 
ongeldig zijn en komt de deelnemer niet in aanmerking voor een prijs. De jury behoudt zich het recht voor om te oordelen of 
deze gegevens leesbaar en volledig zijn. 

 Prijs 
3.1 Aan deze wedstrijd is één kunstcheque van 1 jaar verbonden. In totaal zal er dus één winnaar zijn. Uit alle geldige inzendingen 

wordt er één winnaar gekozen die 1 jaar gratis Kunst in Huis krijgt. De prijs gaat naar een deelnemer die op een geldige wijze 
aan de wedstrijd heeft deelgenomen én die het antwoord op de schiftingsvraag juist of het dichtst benaderd heeft. De 
gewonnen prijs kan niet omgeruild worden, noch uitgekeerd in contanten. 

3.2 De gewonnen prijs  nl. ‘één jaar gratis Kunst in Huis van je favoriete kunstenaar uit de Nieuwe Garde’ omvat: het uitlenen van 1 
kunstwerk uit de particuliere collectie van Kunst in Huis dat te huur is aan €12 per maand, voor maximaal 12 maanden, en in die 
periode onbeperkt inwisselbaar; een gratis inschrijving en een omniumverzekering voor het gehuurde kunstwerk. Verder zijn de 
algemene en bijzondere kunstcheque-abonnementsvoorwaarden van Kunst in Huis van toepassing (zie ook paragrafen daar 
over het te laat terug brengen en/of beschadiging van een kunstwerk). Aan de winnaar wordt een domiciliëringsmandaat 
gevraagd bij wijze van borgstelling voor het geval dat het kunstwerk niet tijdig of niet in goede staat zou worden teruggebracht.  

3.3 De winnaar wordt persoonlijk via email of telefoon op de hoogte gebracht van de gewonnen prijs. 
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3.4 Winnaars, die al klant zijn bij Kunst in Huis toen ze deelnamen aan de wedstrijd, krijgen geen terugbetaling van het lopende 

abonnement. Hun abonnement zal uitgebreid worden door het jaar gratis kunstuitleen. Als het gratis abonnement afloopt zal de 
domiciliëring terug in werking treden. Indien de domiciliëring niet in werking treedt, door schuld van de klant (verkeerde 
rekeninginformatie, terugvorderen van het abonnementsgeld, blokkeren van de domiciliëring of een andere oorzaak), dient de 
klant zijn ontleende kunstwerk binnen de week terug te brengen en wordt het abonnement bij Kunst in Huis onmiddellijk 
stopgezet. Wordt het kunstwerk niet tijdig binnen gebracht, wordt een boete van €10 per begonnen maand, waarin het 
kunstwerk te laat werd teruggebracht, aangerekend. 

3.5 Kunst in Huis kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een prijs tijdens de verzending verloren raakt.  

3.6 Wanneer een prijs niet ter bestemming geraakt (onjuist adres, geadresseerde verhuisd, ...), of wanneer een deelnemer geen 
gevolg geeft aan een verzoek vanwege Kunst in Huis om bijkomende informatie, dan zal er een bericht worden verstuurd naar 
het door de desbetreffende deelnemer opgegeven e-mailadres. In dat bericht zal hem twee weken de tijd worden gegund om 
alsnog de gevraagde gegevens voor de verzending van de prijs mee te delen. Blijft dat bericht onbeantwoord of worden de 
gevraagde gegevens niet tijdig verstuurd, dan verliest de desbetreffende deelnemer elk recht op zijn prijs. 

 Privacy 
4.1 Kunst in Huis handelt conform de Belgische wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (KB van 8 

december 1992). De door u verstrekte (persoons-)gegevens, verzameld naar aanleiding van uw deelname aan de wedstrijd(en) 
zijn bestemd voor en worden geregistreerd in de bestanden van Kunst in Huis, met zetel te 1000 Brussel, Bloemenstraat 32. 
Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage, rechtzetting en verwijdering van zijn persoonlijke gegevens. 

4.2 De verzamelde gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren en de winnaars te identificeren. Mits toestemming kan 
Kunst in Huis deze gegevens gebruiken om (cultuur)informatie te verstrekken over toekomstige producten, diensten en 
initiatieven van zichzelf.  

4.3 Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De wet van 8/12/1992 met betrekking tot de bescherming van de 
privacy wordt hierbij strikt gerespecteerd. 


