Universitas Winactie Academiejaar 2019-2020 - WEDSTRIJDREGLEMENT
Wedstrijdreglement facebook en Instagram

Art. 1
Uni van 1991 NV, Wijtschotbaan 3, Unit 4-7, 2900 Schoten, ondernemingsnummer BTW BE
0427.285.097; hierna ‘Universitas’ genoemd, organiseert een wedstrijd via haar website en
sociale mediakanalen facebook (facebookpagina @UniversitasDigitalPrinting) en Instagram
(Instagramaccount @universitas_digital_printing). Elke persoon die in België woont, mag aandeze wedstrijd deelnemen. Uitgesloten van deze wedstrijd zijn de medewerkers van Universitas.
Deelname aan deze wedstrijd houdt de integrale en onvoorwaardelijke aanvaarding van
onderhavig reglement in.
Art. 2
De wedstrijdduur om winnende studenten aan te duiden loopt van 02/09/2019 tem
02/10/2019 om 23u59. Deelnemen kan door te surfen naar de facebookpagina en/of
Instagrampagina van Universitas en te klikken op ‘Like’ (‘Vind ik leuk’) om nadien aan de
wedstrijd deel te nemen. Laattijdige inzendingen die na 02/10/2019 23u59 binnenkomen
worden niet meer in aanmerking genomen.
De winnaar wordt op 04/10/2019 aangeduid in de winkel te Antwerpen, Prinsesstraat 16 van
Universitas. De hoofdprijs omvat: terugbetaling van 1 jaar cursussen en cursusmateriaal (met
betrekking op academiejaar 2019-2020) ter waarde van maximum €250 inclusief BTW. Er kan
één student van Universiteit Antwerpen winnen en één student van Artesis Plantijn Hogeschool.
Het bedrag kan in verschillende stukken worden opgenomen en reeds aangeschafte goederen
van het digitale bestelplatform www.cursusdienst.be kunnen worden terugbetaald tot een
maximumbedrag van €250 inclusief BTW.
De actie wordt als volgt gehouden via facebook:
1. Like de facebookpagina van Universitas @UniversitasDigitalPrinting
2. Share het wedstrijdbericht en comment met de naam van de student die volgens jou 1
jaar cursussen verdient + de hashtag #Universitastisch en de hashtag
#UniversiteitAntwerpen of #ArtesisPlantijnHogeschool
3. Zorg ervoor dat ook jouw kandidaat ons volgt op facebook; zo verhoog je zijn of haar
kans!
4. Wil je je kansen nòg meer verhogen, volg Universitas dan ook op Instagram.
De actie wordt als volgt gehouden via Instagram:

1. Volg Universitas op Instagram via @universitas_digital_printing;
2. Tag de naam van de student die volgens jou 1 jaar cursussen verdient in de comments
van het wedstrijdbericht en voeg de hashtag #Universitastisch en de hashtag
#UniversiteitAntwerpen of #ArtesisPlantijnHogeschool toe;
3. Zorg ervoor dat ook jouw kandidaat ons volgt op Instagram; zo verhoog je zijn of haar
kans!
4. Wil je je kansen nòg meer verhogen, volg Universitas dan ook op facebook.
De winnende studenten kunnen –mits voorlegging van hun inschrijvingsbewijs van Universiteit
Antwerpen of Artesis Plantijn Hogeschool en hun studentenkaart voor het academiejaar 20192020- cursusmateriaal aanschaffen met een maximumwaarde van €250 inclusief BTW. Het
betreft hier enkel cursusmateriaal dat Universitas te koop aanbiedt in haar digitale
bestelplatform www.cursusdienst.be en dat betrekking heeft op het academiejaar 2019-2020.
Art. 3
Om geldig te kunnen deelnemen, moet de deelnemer en de uitverkoren student minstens aan
punten 1 tem 3 van de winactie voldoen. Meerdere deelnames zijn mogelijk. Er is slechts één
winnaar van Universiteit Antwerpen en één winnaar van Artesis Plantijn Hogeschool. Laattijdige
antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
Art. 4
De winnaars worden bepaald na afloop van de wedstrijdperiode en worden per telefoon
verwittigd ten laatste 5 werkdagen na afloop van de wedstrijd. De lijst van de winnaars wordt
tevens op de website www.universitas.be en social media van Universitas bekendgemaakt. Alle
beslissingen vanwege Universitas zijn zonder verhaal.
Art. 5
Door deel te nemen aan de winactie van Universitas verklaren de deelnemers zich akkoord met
de verzameling en registratie van de door de hen verstrekte persoonsgegevens. Universitas zal
deze gegevens gebruiken om hen in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen
leveren en om hen verder op de hoogte te houden van haar activiteiten, en eventueel voor
statistische en direct marketing doeleinden. Deze gegevens kunnen, middels de toestemming
van de deelnemers, aan andere bedrijven (zoals commerciële partners, partners uit de
liefdadigheidssector, uit het verenigingsleven of belangen- en opiniegroepen) worden
overgemaakt zodat ook zij de deelnemers gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen
kunnen bezorgen.
Art. 6
Universitas treedt op als verantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens die via
deze wedstrijd worden verzameld en kan de verwerking ervan opdragen aan verwerkers.
Daarbij neemt Universitas de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te
waarborgen.
Meer
info
vindt
u
in
de
Universitas
Privacyverklaring
op
https://universitas.be/files/privacyverklaring.pdf.
Art. 7

De prijzen zijn in geen enkel geval inwisselbaar tegen contanten of andere voordelen in natura.

Art. 8
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog, behoudt Universitas zich uitdrukkelijk het recht
de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van
Universitas uit te sluiten. Zij behoudt zich eveneens het recht voor de wedstrijd of een deel ervan
te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken ingeval van overmacht of omstandigheden
niet te wijten aan Universitas. Zij kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.
Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor
welke verplichtingen dan ook vanwege Universitas.

Art. 9
Het
wedstrijdreglement
kan
door
eenieder
worden
geconsulteerd
op
de
website www.universitas.be of opgevraagd middels een voldoende gefrankeerde en aan zichzelf
geadresseerde omslag die wordt toegezonden aan Universitas op het volgend adres: Universitas,
Afdeling Marketing, Wijtschotbaan 3 Unit 4-7, 2900 Schoten, ten laatste 4 dagen vóór de
einddatum van de wedstrijd in kwestie.

Art. 10
Deze wedstrijd wordt op geen enkele wijze gesponsord, onderschreven of beheerd door of
geassocieerd met facebook en/of Instagram.
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