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REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD  
'Gratis 360° audit’  
1. ALGEMEEN  
Dit reglement legt de voorwaarden vast van 
de online wedstrijd georganiseerd door 
Proximus NV van publiek recht.  

Deelnemers worden geacht de inhoud van dit 
reglement te kennen. Deelname aan de 
wedstrijd veronderstelt dat deelnemers 
onvoorwaardelijk instemmen met dit 
reglement. Geen enkele betwisting terzake zal 
in aanmerking worden.  

De inschrijvingen voor de wedstrijd starten op 
25 september 2017 en worden afgesloten op 
31 oktober 2017. De aanwijzing van de 
winnaars na beslissing van de jury vindt uiterlijk 
op 30 november 2017 plaats. De wedstrijd kan 
op ieder ogenblik door de organisator worden 
verlengd, onderbroken of stopgezet wegens 
onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden buiten haar wil om.  

De wedstrijd verloopt via de website van 
Proximus www.proximus.be/audit, hierna 'de 
website van de wedstrijd' of 'de website' 
genoemd.  

 

2. PRIJS  
Aan het einde van de wedstrijd worden vijf (5) 
winnaars aangewezen zoals bepaald bij punt 5 
hierna.  

De vijf (5) winnaars van de wedstrijd 
ontvangen een gratis 360° audit van hun 
onderneming of organisatie, zoals bepaald bij 
punt 8 hierna.  

De winnaars verbinden zich er toe om deel te 
nemen aan de nationale reclamecampagne 
van Proximus zoals vermeld bij punt 9 hierna.  

Deze prijzen zijn niet omruilbaar in contanten 
of andere voordelen in natura. Ze mogen niet 
aan derden worden overgedragen.  

 

3. INSCHRIJVING VOOR DE 
WEDSTRIJD  
De inschrijving voor de wedstrijd staat open 
voor elke bestuurder of zaakvoerder van een 
onderneming of een publieke organisatie (1) 
met vennootschapszetel en 
beslissingsbevoegdheid in België, (2) die een 
handelsactiviteit uitoefent volgens de wet, de 
openbare orde en de goede zeden, en (3) die 
minstens tien (10) medewerkers te werk stelt.  

Per handelsnaam is slechts één inschrijving 
toegestaan.  

Mogen niet aan de wedstrijd deelnemen: 
personen die zelf, of van wie de 
vertegenwoordigers en/of het personeel, 
samenwonen met personeelsleden van de 
organisator of haar onderaannemers die aan 
de organisatie van de wedstrijd hebben 
meegewerkt.  

De organisator behoudt zich in elke fase van 
de wedstrijd het recht voor om (1) van de 
deelnemer alle informatie te verkrijgen die de 
organisator toelaat om na te gaan of aan die 

voorwaarden is voldaan, en (2) elke deelnemer 
voor wie de naleving van die voorwaarden niet 
tot volledige voldoening van de organisator 
kan worden nagegaan, uit de wedstrijd uit te 
sluiten.  

Inschrijven voor en deelnemen aan de 
wedstrijd is enkel mogelijk via de website van 
de wedstrijd. 

 

4. AANVAARDING VAN HET 
WEDSTRIJDREGLEMENT 
De inschrijving voor en de deelname aan de 
wedstrijd impliceren de aanvaarding zonder 
voorbehoud van dit reglement en van elke 
beslissing van de organisator betreffende de 
inschrijving voor, de deelname aan en het 
verloop van de wedstrijd.  

De organisator behoudt zich het recht voor om 
het reglement op elk ogenblik te wijzigen. Het 
reglement en elke wijziging ervan worden op 
de website van de wedstrijd gepubliceerd.  

Het reglement, alle wijzigingen ervan en de 
beslissingen van de organisator treden 
onmiddellijk in werking en zijn niet vatbaar voor 
beroep.  

De niet-naleving ervan resulteert in de 
automatische en onmiddellijke uitsluiting van 
de deelnemer, onverminderd alle 
rechtsmiddelen waarover de organisator 
beschikt tot vergoeding van alle geleden 
schade, met inbegrip van alle imagoschade 
voor de organisator of zijn groep. 

 

5. VERLOOP EN DUUR VAN DE 
WEDSTRIJD  
Vanaf 25 september 2017 t.e.m 31 
oktober 2017  

5.1 De deelnemer registreert zich en 
beantwoordt op de website van de wedstrijd 
de vragen in het deelnameformulier volgens 
de erin vermelde bijzonderheden.  

De deelnemer garandeert dat hij een 
gemachtigd vertegenwoordiger is van de 
onderneming die hij leidt of bestuurt op het 
Belgische grondgebied en dat de handelsnaam 
en het logo van de onderneming haar volle 
eigendom zijn, inclusief de intellectuele en/of 
industriële eigendomsrechten, en dat ze het 
imago en de rechten van derden geen schade 
toebrengen, inclusief het imago en de rechten 
van Proximus NV en haar groep.  

Uiterl i jk  op 30 november 2017  

5.2 De jury van de wedstrijd bestaat uit 
vertegenwoordigers uit vier (4) verschillende 
professionele domeinen van de organisator. 

Elk jurylid kent maximaal tien (10) punten toe 
aan elk antwoord van de deelnemer op de 
vragen in het formulier. De door elk jurylid 
toegekende punten worden samengeteld en 
leveren een totaalscore op voor elke 
deelnemer. De juryleden kennen punten toe, 
rekening houdend met de strategische visie op 
de gewenste verandering zoals geformuleerd 

door de deelnemer, het bijzondere karakter 
van de door de deelnemer of zijn onderneming 
doorgevoerde of geplande concrete acties, de 
concrete of verwachte resultaten ervan en het 
voordeel dat de deelnemer van de prijs van de 
wedstrijd verwacht.  

De totaalscores van de deelnemers worden 
uiterlijk op 29 november 2017 bepaald.  

Er worden vijf (5) winnaars aangewezen.  

De winnaars zijn de deelnemers die de hoogste 
totaalscore behaalden. 

De deelnemers worden door de organisator 
individueel op de hoogte gebracht van hun 
aanwijzing als winnaar. De winnaars worden 
bekendgemaakt op de website van de 
wedstrijd.  

Over de resultaten of het verloop van de 
wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd 
met de jury. De beslissingen van de jury zijn 
definitief en zonder mogelijkheid tot beroep.  

 

6. ACTIVITEITEN EN GEDRAG 
VAN DE DEELNEMERS EN 
WINNAARS  
De organisator behoudt zich het recht voor om 
uit de wedstrijd uit te sluiten, elke deelnemer:  

(a) van wie, uitsluitend volgens het oordeel van 
de organisator en zonder verplichting tot 
opgave van reden, het gedrag of de uitspraken, 
op welke manier en in welke vorm ook, 
onhoffelijk, beledigend, denigrerend of tergend 
zijn tegenover de organisator, een andere 
deelnemer of een derde;  

(b) van wie de activiteiten of de activiteiten van 
zijn onderneming en/of het gedrag, uitsluitend 
volgens het oordeel van de organisator en 
zonder verplichting tot opgave van reden, niet 
in overeenstemming blijken met het reglement 
(inclusief de inschrijvingsvoorwaarden) of met 
de wet, schade kunnen toebrengen aan de 
openbare orde of de goede zeden, of de 
rechten of het imago kunnen aantasten, 
inclusief de rechten of het imago van Proximus 
nv of haar groep.  

Aan de uitsluiting van de wedstrijd is geen 
schadeloosstelling ten gunste van de 
uitgesloten deelnemer verbonden. Hij ziet 
uitdrukkelijk af van elke gerechtelijke of andere 
vordering tot schadevergoeding.  

De organisator behoudt zich bovendien het 
recht voor om elke winnaar het genot van prijs 
zoals bedoeld bij punt 2 van dit reglement te 
ontzeggen, ingeval zijn activiteiten of die van 
zijn onderneming en/of gedrag, tijdens en tot 
na afloop van het genot van die prijs (prijzen), 
uitsluitend volgens het oordeel van de 
organisator en zonder verplichting tot opgave 
van reden, niet in overeenstemming blijken 
met het reglement (inclusief de 
inschrijvingsvoorwaarden) of met de wet, 
schade kunnen toebrengen aan de openbare 
orde of de goede zeden, of de rechten of het 
imago kunnen aantasten, inclusief de rechten 
of het imago van Proximus nv of haar groep. 
Aan de intrekking van het genot van die prijzen 
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is geen schadeloosstelling ten gunste van de 
betrokken winnaar(s) verbonden. Hij/zij ziet 
(zien) uitdrukkelijk af van elke gerechtelijke of 
andere vordering tot schadevergoeding. 

 

7. WETTELIJKE OF 
CONTRACTUELE BEPERKINGEN 
OP DE DEELNAME VAN DE 
DEELNEMER  
De deelnemer garandeert dat zijn deelname 
en het genot van de prijs zoals bedoeld bij punt 
2 van dit reglement in overeenstemming zijn 
met de eventuele contractuele of wettelijke 
beperkingen, inclusief de geldende 
professionele of deontologische regels die de 
deelnemer en/of zijn onderneming moeten 
naleven. Als dat niet zo is, ziet hij af van zijn 
verdere deelname aan de wedstrijd.  

De organisator behoudt zich het recht voor om 
de deelname van de deelnemer ongeldig te 
verklaren en hem uit de wedstrijd uit te sluiten 
ingeval de naleving van voormelde wettelijke 
of contractuele beperkingen niet tot volledige 
voldoening van de organisator kan worden 
nagegaan, zonder verplichting tot opgave van 
reden.  

 

8. GRATIS  360° AUDIT  
Proximus organiseert ten voordele van de vijf 
(5) winnaars een doorlichting van het bedrijf 
door een Proximus Enterprise Partner, door 
Proximus toegewezen, waarbij de 
bedrijfsvoering wordt getoetst aan 
klantenervaring, operationele excellentie en 
wendbaarheid van de organisatie. De 
verwachtingen van de verschillende partijen 
worden op vertrouwelijke wijze doorgenomen 
om tot een gerichte analyseverbintenis te 
kunnen komen. De toegewezen Proximus 
Enterprise Partner zal daarna een 
vertrouwelijk (onder eventuele NDA) overleg 
organiseren met het management van het 
bedrijf, tijdens hetwelke hij bevindingen 
uiteenzet (met inbegrip van een swot), en ook 
een vertrouwelijk rapport (onder NDA) wordt 
overhandigd dat deze bevindingen samenvat, 
zonder opgelegde aankoopverplichtingen. 

 

9. RECLAMECAMPAGNE VAN DE 
ORGANISATOR   
De winnaars verbinden zich ertoe om deel te 
nemen aan de reclamecampagne van 
Proximus, namelijk:  

- de bekendmaking op de site van de identiteit 
van de winnaars, evenals de identiteit van de 
ondernemingen en hun logo;  

- de realisatie en publicatie van een 
publireportage (in de vorm van een filmpje 
en/of artikel) en/of elke andere communicatie 
van de organisator over de wedstrijd, in welke 
vorm ook, inclusief elektronisch, met daarin de 
winnaars en inclusief de gegevens zoals 
bedoeld bij het vorige gedachtestreepje;  

- de aanwezigheid van de winnaars als 
sprekers op een event dat de organisator rond 
het thema digitale transformatie organiseert;  

De publicaties van de organisator bestaan uit 
teksten, slogans en vermeldingen die 
uitsluitend door de organisator worden 
vastgelegd, in de voorstelling die zij bepaalt.  

Ze worden voor de duur van de campagne 
verspreid in de reclameruimte, inclusief online, 
zoals uitsluitend door de organisator bepaald.  

De winnaars en hun respectieve onderneming 
staan aan de Organisator voor de duur van de 
campagne en kosteloos de rechten af die 
noodzakelijk zijn voor de organisatie van de 
reclamecampagne van Proximus door middel 
van een voorafgaande overeenkomst met dat 
doel.  

 

10. AANSPRAKELIJKHEID  
Proximus is niet verantwoordelijk voor 
mogelijke schade, lichamelijke letsels, 
ongevallen of overlijden, die zich zouden 
kunnen voordoen als gevolg van het winnen 
van één van de prijzen en/of deelname aan 
één van de wedstrijden. 

Proximus kan in geen geval aansprakelijk 
gesteld worden voor directe, indirecte, 
materiële, immateriële of lichamelijke schade, 
die het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik 
van de prijs. De winnaar zal zich in dat geval 
dienen te richten tot de producent van de prijs. 

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten 
voor concert, film of evenement, kan er bij 
afgelasting geen aanspraak gemaakt worden 
op enige vorm van compensatie. 

Proximus is niet verantwoordelijk voor 
eventuele gebreken van de Post en/of 
koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, 
staking, verlies of andere) bij het eventueel 
versturen van prijzen. 

Proximus kan niet aansprakelijk gesteld 
worden, indien de wedstrijd gewijzigd, 
opgeschort of geannuleerd dient te worden, 
wegens overmacht of redenen buiten haar wil.  

Proximus kan evenmin aansprakelijk gesteld 
worden in geval van technische problemen van 
welke aard ook of in geval van 
communicatieproblemen.  

In geval van wedstrijd via het internet: 
deelname aan de wedstrijd houdt de 
aanvaarding in van de eigenschappen van het 
internet, meer bepaald wat het technische 
vermogen betreft evenals de antwoordtijd bij 
raadpleging, vraagstelling, overdracht van 
informatie, onderbrekingsrisico’s, en meer in 
het algemeen, het risico’s die inherent zijn aan 
elke verbinding en transmissie op het internet, 
het ontbreken van beveiliging van sommige 
gegevens tegen eventuele ontvreemding en 
de risico’s op besmetting door eventuele 
virussen die op het internet circuleren. Er kan 
geen enkele klacht bij Proximus worden 
ingediend betreffende beperkingen 

 

11. PRIVACY  
De persoonsgegevens die door de deelnemers 
aan Proximus worden doorgegeven worden 
opgenomen in een databank van Proximus 
(Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel). De 
gegevens worden gebruikt in het kader van  
deze wedstrijd en kunnen eveneens gebruikt 
worden om de deelnemers op de hoogte te 
brengen van  producten, diensten, promoties 
en andere wedstrijden van Proximus. 
Deelnemers kunnen gratis de klantendienst 
(0800 99 487) contacteren, indien zij hun 
gegevens willen raadplegen en/of verbeteren 
of indien zij geen commerciële informatie meer 
wensen te ontvangen van Proximus. 

 

12. GESCHILLEN  
Proximus houdt toezicht op het correcte 
verloop van de wedstrijd.  

Er worden in geen geval mondelinge, noch 
schriftelijke inlichtingen verstrekt 

Klachten in verband met deze wedstrijd 
moeten ten laatste binnen 30 werkdagen na 
het einde van de wedstrijd schriftelijk naar het 
volgende adres worden gestuurd: Proximus, 
Koning Albert II-laan 27, te 1030 Brussel.  

Ingeval van betwistingen zijn de rechtbanken 
van Brussel bevoegd. Deze wedstrijd wordt 
beheerst door het Belgisch recht.  

 

13. AANVULLENDE BEPALINGEN   
De deelnemers mogen van de organisator in 
geen geval de betaling van de kosten van 
welke aard ook eisen, die zijzelf, hun 
onderneming en eventueel hun begeleiders 
tijdens het verblijf zouden maken in het kader 
van de deelname aan de wedstrijd noch in 
voorkomend geval in het kader van en tijdens 
het genot van de prijs zoals bedoeld bij punt 2 
van dit reglement. 

 


