
                                                                                 

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD 

“WIN DE ANFIELD ROAD TRIP” 

 
 

 
ARTIKEL 1 

 

Koninklijke Racing Club Genk VZW, KBO 0434.825.462, gevestigd te 3600 GENK, Stadionplein 4, 

in samenwerking met haar sponsors GROEP JAM en LUMINUS, hierna genoemd de organisator, 

organiseert een wedstrijd die begint te lopen op dinsdag 15 oktober 2019 om 10u00 tot en met 

woensdag 23 oktober 2019 om 17u00. De winnaars worden bekend gemaakt op vrijdag 25 oktober 

2019 om 13.00 uur. Deze wedstrijd verloopt op het Belgisch grondgebied. 

 

 

ARTIKEL 2 

 

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor natuurlijke personen die voldoen aan navolgende 

voorwaarden: 

o Enkel op persoonlijke naam. 

o Een duo wint de trip. 

o Minstens één van de twee dient een geldig rijbewijs te hebben. 

o De deelnemers zijn akkoord dat hun deelname wordt gecommuniceerd door de 

organisator naar community KRC Genk, Luminus & Groep Jam. Het is dus geen must 

om een abonnee of seathouder te zijn. 

o De winnaars zijn akkoord zich gedurende de duur van de roadtrip beschikbaar te 

stellen voor commerciële opdrachten (filmpjes maken, challenges uitvoeren, de wagen 

en laadkaart testen enz.) en dat de beelden die tijdens de roadtrip gemaakt worden 

mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden van de organisator en de 

deelnemende partners. 

o Een minderjarige die meedingt als één van de twee personen uit een duo dient dit te 

doen met uitdrukkelijke toestemming van de ouders / voogd. 

 

De medewerkers en personeelsleden van KRC GENK, LUMINUS en GROEP JAM, alsmede van het 

kantoor van gerechtsdeurwaarder Luc BECKERS zijn uitgesloten voor deelname aan de wedstrijd. 

 

 

 ARTIKEL 3 

 

Om geldig deel te nemen moet de deelnemer voldoen aan volgende voorwaarden: 

o Kandidaten kunnen meedingen door een filmpje te maken waarin ze zichzelf 

voorstellen (beide personen, gezien duoprijs) en zo creatief mogelijk proberen te zijn 

om te overtuigen waarom dat zij de Anfield Roadtrip zouden verdienen. 

o Kandidaten moeten beschikbaar zijn van zondag 3 november 2019 om 10.00 uur tot 

en met donderdag 7 november om 18.00 uur. 



o De prijs is niet overdraagbaar aan een ander duo. Indien blijkt dat de winnaars zich 

niet vrij kunnen maken of enigszins niet voldoen aan de overige voorwaarden, zal de 

prijs naar het tweede gerangschikte duo gaan.  

o Indienen van kandidaturen enkel geldig via inzenden op mailadres 

roadtrip@krcgenk.be 

o Indienen kan vanaf dinsdag 15 oktober 2019 om 10u00 tot en met woensdag 23 

oktober 2019 om 17u00. 

o Inzendingen worden gepubliceerd op communicatiekanalen KRC Genk. 

o Er mag meermaals (per duo, met verschillende duo’s) worden deelgenomen. 

 

ARTIKEL 4 

 

De organisator en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kunnen niet aansprakelijk 

gesteld worden indien in geval van overmacht bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden 

moeten gewijzigd worden. 

 

 

ARTIKEL 5 

 

Enkel inzendingen op mailadres roadtrip@krcgenk.be zullen geldig zijn. 

 

 

ARTIKEL 6 

 

De prijs van deze wedstrijd is: 

o 2 tickets voor de wedstrijd Liverpool - KRC Genk 

o Met een Mercedes EQC, of een ander type en model van Mercedes-Benz in geval van 

onbeschikbaarheid van een Mercedes EQC, van de Luminus Arena tot Liverpool rijden, en 

terug. 

o Overnachtingen onderweg (1 x Londen, 2 x Liverpool, 1 x Londen). 

o Reisbudget voor versnaperingen onderweg. 

o Luminus Laadkaart, te gebruiken voor de laadpalen onderweg. 

 

dewelke niet omwisselbaar is, en die niet in geld kan omgewisseld worden. 

 

 

ARTIKEL 7 

 

De winnaar wordt gekozen door een jury van vertegenwoordigers van KRC Genk, Luminus & Groep 

Jam, die een duo kiezen dat: 

 Voldoet aan de wettelijke vereisten chauffeur. 

 Voldoet aan de inschrijvingsprocedure. 
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 Het creatiefst de groep weet te overtuigen. 

 Eigen is met gebruik van sociale media en technologie (social media updates 

uitvoeren, GoPro bedienen,…) 

 Een dynamische en spontane persoonlijkheid uitstraalt voor de filmpjes en 

tussentijdse content. 

 

 

ARTIKEL 8 

 

Behoudens het geval voorzien in de artikelen 3 zal er geen briefwisseling, noch telefonische 

communicatie gevoerd worden met betrekking met deze wedstrijd, en dit noch voor, noch tijdens, 

noch na gezegde wedstrijd. 

 

 

ARTIKEL 9 

 

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze 

actie of aan zijn verloop indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten hun wil om 

het rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen buiten hun wil 

om, de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. 

 

 

ARTIKEL 10 

 

De organisator behoudt zich het recht voor de prijs persoonlijk aan de winnaar te overhandigen en 

gebruik te maken van zijn namen en van foto’s genomen bij de overhandiging van de prijs en dit 

omwille van promotionele doeleinden. 

 

 

ARTIKEL 11 

 

Het loutere feit deel te nemen aan deze wedstrijd houdt in dat men huidig reglement zonder het minste 

voorbehoud aanvaardt. 

Geen enkele betwisting met betrekking tot de inhoud van dit reglement en betreffende de antwoorden 

op de vragen zal aanvaard worden. 

 

 

ARTIKEL12 

 

Huidige wedstrijd staat onder toezicht van Meester Luc BECKERS, Gerechtsdeurwaarder te Genk. 

In geval van overmacht, in geval er zich onvoorziene omstandigheden voordoen of in geval van 

betwisting zal Meester Luc BECKERS alle beslissingen mogen nemen die nodig zijn om het goede 

verloop van deze actie te garanderen. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 

 

 

ARTIKEL 13 

 

De persoons/bedrijfsgegevens van de deelnemers zullen worden verzameld en verwerkt met het oog 

op de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer de aankopen, de boekhouding en de direct 

marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van 

wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. 



De verwerkingsverantwoordelijke is VZW KRC GENK, Stadionplein 4, 3600 GENK. De 

persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor 

zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. 

 

De deelnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die 

hij aan de organisator bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

na te leven ten aanzien van de personen aan wie hij de persoonsgegevens aan de organisator heeft 

overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van de organisator 

en hun medewerkers zou ontvangen. 

De deelnemer bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn 

persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. 

 

Voor meer informatie, zie de Data Protection Notice, zoals terug te vinden op de website van de 

organisator www.krcgenk.be. 

 

 

 

http://www.krcgenk.be/

