
Wedstrijdreglement 
Het onderstaand reglement is van toepassing op de “KIEM-Jobero “- wedstrijd (hierna te noemen: de Wedstrijd) van PlastIQ / 
Kunststof Is Een Missie.

Artikel 1: De Organisator 
De Wedstrijd wordt georganiseerd door PlastiQ / KIEM, Marieke Veryser, Auguste Reyerslaan 80, 1030 Brussel (hierna te noemen: 
de Organisator). 

Artikel 2: Voorwaarden 
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor werkzoekenden in Vlaanderen die hebben deelgenomen aan de 
Facebookwedstrijd én aanwezig zijn op het jobevent van KIEM:
• Jobero Oost-Vlaanderen: 13 september 2016 van 10u tot 14, Aquamuse, Kuiperskaai 24, 9000 Gent
• Jobero Limburg: 26 september 2016 van 10u tot 14u, Paal 25, Paalsesteenweg 240, 3583 Paal
• Jobero West-Vlaanderen: 29 september 2016 van 10u tot 14u, Barcelo, Middenstraat 18, 8800 Roeselare
Minderjarigen kunnen evenwel enkel deelnemen op voorwaarde dat ze de toestemming hebben van hun ouders (of van de persoon 
die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de Organisator, dient deze toestemming te worden overgemaakt. 
De medewerkers van werkwinkels, PlastIQ zelf of andere tussenpersonen bij het KIEM-project, mogen niet deelnemen aan de 
Wedstrijd. 

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en het wedstrijdreglement. 
Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de Wedstrijd. Elke poging tot 
fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, 
onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisatie. 

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. Hij kan niet 
aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden 
buiten zijn wil om. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen 
tijdens het verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige 
ontvangst, de identificatie van de verzender, enz. 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke 
noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en 
zonder verhaal.   

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg van deelname aan de 
Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.   

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.   

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te 
verlengen en/of te wijzigen.    

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in overeenstemming met 
de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. U 
heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk 
verzoek naar het bovengenoemde adres. 

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd 
Begin van de Wedstrijd: 08-09-2016
Einde van de Wedstrijd: 28-09-2016 om 23:59u
De prijs wordt ten laatste op 07-10-2016  aan de winnaars meegedeeld.

Artikel 4: Deelname 
De Deelnemers moeten ten laatste tegen 12 september 2016 om 23:59u deelnemen aan de wedstrijd via de facebookpagina van 
KIEM. En onderstaande handelingen uitvoeren:
1. De deelnemer vindt de Facebookpagina van Kunststof Is Een Missie online leuk
2. De deelnemer vult alle persoonlijke gegevens in op het online formulier
3. De deelnemer antwoordt op de schiftingsvraag
4. De deelnemer is aanwezig op 1 van de 3 jobevents:
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• Jobero Oost-Vlaanderen: 13-9-2016 van 10u tot 14, Aquamuse, Kuiperskaai 24, 9000 Gent
• Jobero Limburg: 26-9-2016 van 10u tot 14u, Paal 25, Paalsesteenweg 240, 3583 Paal
• Jobero West-Vlaanderen: 29-9-2016 van 10u tot 14u, Barcelo, Middenstraat 18, 8800 Roeselare

De Deelnemer moet al deze bovenstaande 4 stappen vervullen om deel te kunnen nemen aan deze Wedstrijd.

Artikel 5: De prijs 
50 winnaars per Jobero (Gent, Paal en Roeselare), in totaal dus max. 150 winnaars krijgen: een gratis Kinepolis 2D filmticket, geldig 
tot eind 2016, ter waarde van 8,65 euro incl. BTW.

1 winnaar per Jobero (Gent, Paal en Roeselare), in totaal dus max. 3 winnaars krijgen: een SONOS PLAY:1 wifi speakersysteem ter 
waarde van 229€ incl. btw, kleur onbepaald.  Deze 3 systemen werden getest door de Organisator, voorafgaand aan de wedstrijd en 
werkten perfect.  Elk defect aan dit systeem na overhandiging van de prijs is ten laste van de winnaar.

De prijs kan niet worden vervangen door een cash geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De Organisator kan, 
indien hij daar buiten zijn wil om door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs 
vervangen.

Artikel 6: De Winnaar
De deelnemer die de Facebookpagina van “Kunststof is een missie” leuk vindt, zijn/haar gegevens waarheidsgetrouw invult, de 
schiftingsvraag beantwoordt, aanwezig is op de Jobero, is de winnaar van een Kinepolisticket (zo lang de voorraad strekt). 
De deelnemer die de Facebookpagina van “Kunststof is een missie” leuk vindt, zijn/haar gegevens waarheidsgetrouw invult, de 
schiftingsvraag beantwoordt, aanwezig is op de Jobero (hetzij in Gent, Paal of Roeselare) en geloot wordt uit de urne, is de winnaar 
van 1 SONOS PLAY:1 wifi speakersysteem. 
Indien er een ex aequo vastgesteld wordt, dan wint de Deelnemer die het eerst de antwoorden doorstuurde.  

Artikel 7: Wetgeving 
De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het 
Belgisch recht.
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