Voorwaarden wedstrijd New York
NEW YORK MEDIA GROUP B.V.

1. ALGEMEEN
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd “WIN EEN VLIEGTICKET HEEN & TERUG
NAAR NEW YORK DANKZIJ YOUTHSTART EN CONNECTIONS! ”
1.2 Deze wedstrijd is georganiseerd door YouthStart Belgium vzw, Luchthavenlaan 10 - 1800
Vilvoorde, België.
1.3 De prijs van deze wedstrijd wordt aangeboden door Connections.
1.4 De wedstrijd begint op maandag 13 juni en eindigt op zondag 26 juni om 23u59 (Central European
Summer Time (CEST)).
1.5 Door deel te nemen aan deze wedstrijd, accepteert de deelnemer de voorwaarden in dit
document, alsook het privacybeleid van YouthStart Belgium.

2. DEELNAME
2.1 De deelname aan deze wedstrijd is open voor iedereen, 18 jaar of ouder en houder van een
geldig paspoort van de Europese Unie.
2.2 U kan slechts éénmaal per persoon deelnemen aan deze wedstrijd.

3. ALGEMEEN REGLEMENT
3.1 Deelnemers kunnen geen rechten doen gelden en/of enige vergoeding ontvangen voor hun
deelname aan deze wedstrijd, behalve zoals uitdrukkelijk beschreven in deze voorwaarden en
bepalingen.
4. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

4.1 Om aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen, moeten de deelnemers aan de volgende
voorwaarden hebben voldaan: de 3 meerkeuzevragen beantwoorden en de schiftingsvraag invullen.
4.2 Alleen e-mailadressen die tijdens de duur van de wedstrijd zijn geregistreerd via het
inschrijvingsformulier dat voor deze wedstrijd is bestemd, komen in aanmerking.
5. PRIJZEN EN WINNAARS

5.1 De winnaar wordt bepaald door het juist beantwoorden van de 3 meerkeuzevragen en is de
persoon die het cijfer geeft dat het dichtst ligt bij het antwoord op de schiftingsvraag. Bij gelijke
antwoorden op de schiftingsvraag wordt door een softwareprogramma een willekeurige trekking
verricht die een winnaar aanwijst.
5.2 De winnaar wordt per e-mail gecontacteerd.
5.3 Indien de winnaar niet kan aantonen dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is, of dat hij/zij niet in het
bezit is van een geldig paspoort van één van de in artikel 2.1 genoemde landen, en dus niet voldoet
aan de voorwaarden voor deelname, kan de prijs niet worden toegekend. Daarna wordt een nieuwe
winnaar gekozen.

5.4 De prijs is niet overdraagbaar en kan niet worden verkocht of geruild. De aangeboden prijs kan
op geen enkele wijze door de winnaar worden betwist, noch mag deze in welke vorm dan ook
worden geruild.
6. PERSOONSGEGEVENS

6.1 Door zijn/haar persoonsgegevens in te zenden, gaat de deelnemer ermee akkoord dat
YouthStart Belgium deze informatie mag registreren in overeenstemming met de GDPR en
gebruiken om de prijs toe te kennen.
7. VERANTWOORDELIJKHEID

7.1 Door de prijs van de wedstrijd te aanvaarden, erkent de winnaar dat hij/zij op de hoogte is van
alle bepalingen van dit reglement en het dus met kennis van zaken heeft aanvaard.
8. OVERIGE BEPALINGEN

8.1 YouthStart Belgium behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande
kennisgeving of verplichting om haar beslissing te rechtvaardigen, de toegangsvoorwaarden en/of
de uitvoeringsmodaliteiten van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen of de wedstrijd in te
korten of te annuleren zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid of schadevergoeding kan worden
geëist.

