
 

 

Deelnamevoorwaarden online prijswedstrijden 
 
Teneinde correct deel te nemen aan prijswedstrijden die OH Leuven organiseert, dient de deelnemer 
rekening te houden met de naleving van onderstaande voorwaarden. 
 
 

1. OH Leuven organiseert verschillende wedstrijden, waarbij binnen een bepaalde periode, 
bepaalde prijzen gewonnen kunnen worden. De wedstrijden vinden meestal plaats op de 
sociale mediakanalen van OH Leuven. 

2. Deelname aan de wedstrijd veronderstelt de aanvaarding van het wedstrijdreglement door 
de deelnemer. 

3. OH Leuven kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement. 
4. Deelnamekosten worden altijd gedragen door de deelnemer en kunnen onder geen enkel 

beding ten laste gelegd worden van, of gerecupereerd worden bij OH Leuven. 
5. De keuze van de winnaars berust enerzijds op een correct antwoord van de deelnemer en 

anderzijds op toeval; winnaar(s) worden ad random gekozen via de computer of via 
schiftingsvraag. 

6. De organisatoren van de wedstrijden mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. 
7. OH Leuven brengt de winnaars op de hoogte. Bij deelname aan de wedstrijd heeft OH 

Leuven een gerechtvaardigd belang om de contactgegevens van de deelnemer op te 
zoeken, om zo eventueel de gewonnen prijs/prijzen te kunnen bezorgen.  

8. Alle prijzen worden aan de winnaars bezorgd. Dit kan echter buiten de wil van OH Leuven 
om een zekere vertraging oplopen. Indien de vertraging groter is dan 3 maanden, worden 
de winnaars hiervan op de hoogte gesteld. Indien desbetreffende prijzen buiten de wil om 
van OH Leuven niet meer beschikbaar zouden zijn kunnen ter vervanging gelijkwaardige 
producten geleverd worden.  

9. Alle prijzen blijven twee maanden ter beschikking van de winnaar(s) vanaf de datum dat de 
winnaar persoonlijk werd verwittigd. Bij niet afhaling binnen deze gestelde termijn vervallen 
zijn rechten op desbetreffende prijs. 

10. De Privacy Policy van OH Leuven is van toepassing. 
11. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 
12. Druk-, spel- , zet- of dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke 

verplichtingen dan ook vanwege OH Leuven. 
13. Prijzen/tickets zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden en zijn niet om te 

zetten in valuta. 
14. Voor vragen over de wedstrijd als dusdanig kan de deelnemer tijdens de kantooruren 

contact opnemen via info@ohl.be of 016/22.85.08, met dien verstande dat er nooit 
wedstrijdvragen of winnaars telefonisch worden meegedeeld. 

15. Alle betwistingen dienen op straffe van verval binnen de acht dagen nadat de betwisting is 
gerezen of redelijkerwijze kon worden vastgesteld, schriftelijk te worden gemeld aan OH 
Leuven, Kardinaal Mercierlaan 46, 3001 Leuven, tegen wiens beslissingen geen verhaal 
bestaat. 
 
 

 
 


