Reglement van Tour 2019 Vive le Vélo
1. Algemeen
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Radio en
televisieomroeporganisatie (VRT) NV van publiek recht met maatschappelijke zetel
te 1043 Brussel, A. Reyerslaan 52, ingeschreven in het rechtspersonenregister Brussel
onder het nummer 0 244 142 664.
VRT organiseert in het kader van haar televisieprogramma “Tour 2019 Vive le vélo”
een wedstrijd via sms. Deze wedstrijd loopt van vrijdag 5 juli 2019 tot en met zondag
28 juli 2019, 18uur.
Het tarief voor één sms bedraagt 1 (één) euro. De netto-opbrengst gaat volledig naar
onze partner ‘Kom op tegen Kanker’.
Iedere dag wordt er een dagwinnaar aangeduid.
2. Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd, uitgezonderd werknemers van VRT en
zelfstandige medewerkers betrokken bij het programma, én hun gezinsleden en
familieleden tot de tweede graad.
Minderjarigen mogen enkel deelnemen als zij hiervoor de toestemming hebben
gekregen van hun ouder of voogd. VRT gaat ervan uit dat dergelijke toestemming
werd verkregen, maar behoudt zich het recht voor dit te checken indien de deelnemer
zou winnen. Indien blijkt dat dergelijke toestemming niet werd verkregen, dan verliest
de deelnemer zijn recht op de prijs.
3 . Wedstrijdverloop
- In elke aflevering van het programma ‘Tour 2019 Vive le Vélo’ roept de presentator
op om een sms te sturen met daarin het woord ‘Vive le Vélo’ naar 4342.
- Om deel te nemen moet de deelnemer een sms met daarin het woord ‘Vive le Vélo’
naar 4342 sturen. Deelneming kan vanaf de start van de uitzending tot 18u00 daags na
de betreffende aflevering.
- Vervolgens maakt de deelnemer kans uitgeloot te worden als kanshebber. Aan een
kanshebber wordt telefonisch een redactionele vraag gesteld. Bij een correct
antwoord, wint hij/zij de prijs.
4. Het kiezen van een winnaar van de dagprijzen
- Om geldig te kunnen deelnemen moet het bericht van de deelnemer met de juiste
vermelding ‘Vive le Vélo’ op onze server zijn binnengekomen binnen de toegestane
tijd. De VRT is niet aansprakelijk voor berichten die te laat binnenkomen door
vertragingen in de netwerken van de telecomoperatoren.
- Na afloop van elke speldag worden de telefoonnummers van de deelnemers die een
geldige sms hebben gestuurd voor de betrokken speldag door de computer in een
toevallige volgorde gezet. De volgende werkdag belt de redactie het eerste
telefoonnummer op deze lijst op.

- Indien de telefoon na 6 x overgaan niet wordt opgenomen, wordt er gebeld naar het
volgende nummer op de lijst. Er worden geen berichten ingesproken op een
antwoordapparaat of voicemailsysteem. De redactie blijft de lijst in volgorde aflopen
tot de telefoon opgenomen wordt.
- Aan de persoon die de telefoon opneemt wordt een redactionele meerkeuzevraag
gesteld. Is zijn/haar antwoord juist dan wint hij/zij de dagprijs. Wordt er een foutief
antwoord gegeven dan wordt er een volgende kanshebber gecontacteerd. Dit gaat
verder tot er een uiteindelijke winnaar is.
- Het gesprek waarin de meerkeuzevraag wordt gesteld kan worden opgenomen voor
bewijsdoeleinden. Dit zal evenwel niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.
5. De prijs
- In elke aflevering zal de presentator de betrokken dagprijs bekend maken.
De winnaars worden telefonisch gevraagd naar hun naam, adres opdat VRT de
dagprijzen binnen een redelijke termijn na afloop van de Tour de France aan de
winnaars kan bezorgen.
- De door een winnaar gewonnen prijs kan niet worden geruild of in geld worden
omgezet.

6. Aansprakelijkheid
VRT is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen
of overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de
prijs en/of deelname aan de wedstrijd.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (bv. bij de
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan
ook vanwege VRT.
Indien VRT 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 VRT
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
- De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk. Ze kunnen niet
worden aangevochten. Over de uitslagen van de wedstrijden kan niet worden
gecorrespondeerd. (brieven, mails of telefoongesprekken. De bekendmakingen van de
winnaar(s) zijn definitief.
- In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van
misbruiken, misleiding of bedrog behoudt VRT zich uitdrukkelijk het recht voor de
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden
–al dan niet definitief- uit te sluiten. VRT behoudt zich in die gevallen ook het recht
voor om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds gewonnen
prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door VRT geleden schade (inclusief
imago-schade).

8. Het reglement

- Door deel te nemen aan wedstrijd aanvaard je volledig dit wedstrijdreglement en de
beslissingen die VRT in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende
mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
- Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van sporza.be en kan daar
desgewenst worden afgedrukt.
- Dit reglement werd opgesteld op 1/7/2019

