
Wedstrijdreglement “Grote Guido Wedstrijd” 
 
Artikel 1: Concept van de wedstrijd 
 
“Grote Guido Wedstrijd” is een wedstrijd van GUIDO NV voor alle 
studenten en scholieren die ingeschreven zijn in de middelbare scholen, 
hogescholen of universiteiten voor het schooljaar/academiejaar 2015-
2016. De wedstrijd loopt van 4 september 2015 om 0.00 uur tot en met 
29 februari 2016 om 24.00 uur. Als de deelnemers zich registreren, 
maken ze op basis van een inhoudelijke vraag en een schiftingsvraag kans 
op een prijs zoals omschreven in punt 3. 
 
Artikel 2: Looptijd en timing. 
 
Deze wedstrijd loopt van 4 september 2015 tot en met 29 februari 2016. 
Na afloop van de wedstrijd worden de winnaars persoonlijk op de hoogte 
gebracht per e-mail. 
 
Artikel 3: Prijzenpot 
 
De prijzenpot bestaat uit: 

- Een duo-wereldvliegtuigticket ter waarde van max. 5.000 euro 
- 1 IPHONE 6 
- 10 BEOPLAY Headphones van Bang & Olufsen 
- 5 vouchers van 200 euro bij Primark 
- 5 vouchers van 200 euro bij Pizza.be 
- 5 Bongo’s welness voor 2 personen 
- 25 toestellen van Senseo Up 
- 50 Del Monte Summer Play Megapacks van Sodastream 
- 50 x 4 tickets voor Walibi 
- 100 duo-filmtickets voor een film naar keuze 
- 10.000 vouchers voor gratis paintball voor 8 personen 
 

 
De prijzen zijn persoonlijk en de winnaars kunnen de prijzen niet 
doorgeven aan derden. De toegekende prijzen zijn niet omzetbaar in geld 
of in andere goederen of diensten en zijn ook niet cumuleerbaar. 
 
Extra prijzenpot 
 
Wie deelneemt aan de Grote Guido Wedstrijd en eveneens de 'Guido' of 
'Guido FR' Facebookpagina blijvend “geliket “ heeft vóór 29/02/2015 om 
24u, maakt kans op de terugbetaling van zijn/haar inschrijvingsgeld 
academiejaar 2015-2016.  
In totaal zullen 2 deelnemers aan de Grote Guido Wedstrijd die eveneens 
de Facebookpagina 'Guido' of 'Guido FR' blijvend “geliket”  hun 
inschrijvingsgeld 2015-2016 ontvangen. 



De winnaars worden uit alle deelnemers van de Grote Guido wedstrijd 
getrokken. 
 
Artikel 4: Deelname aan de wedstrijd 
 
Elke deelnemer die kans wil maken op de prijzen zoals beschreven in punt 
3 dient zich te registeren of geregistreerd te worden op www.guido.be. 
Hierna beantwoordt hij een vraag en een schiftingsvraag op basis waarvan 
de winnaars worden uitgeloot. Bij een ex aequo, worden de prijzen 
toegekend aan de deelnemer die als eerste het juiste antwoord gaf op de 
schiftingsvraag. Om kans te maken op de terugbetaling van zijn 
inschrijvingsgeld academiejaar 2015-2016, dient de deelnemer  de 
Facebookpagina  van Guido of Guido FR blijvend “geliket”  te hebben bij 
het afsluiten van de wedstrijd. 
Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van 
dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn 
voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren. 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt GUIDO NV zich 
uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer zonder meer van 
deelname aan deze en andere wedstrijden uit te sluiten. 
GUIDO NV behoudt  zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te 
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de 
omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen 
niet ingeroepen worden als grond van welke verplichting dan ook. 
 
Artikel 5: Uitloten van de winnaars 
 
De winnaars  hebben de vraag correct beantwoord en worden uitgeloot op 
basis van de schiftingsvraag: “Hoeveel deelnames zullen we in totaal 
hebben ontvangen op 29 februari 2016 om 24u?”. Laattijdige deelnames 
worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking 
voor de toekenning van de prijzen. 
 
Artikel 6: Toekenning van de prijzen 
 
De toekenning van de prijzen verloopt via GUIDO NV. Na afloop van de 
wedstrijd zal GUIDO NV contact opnemen met de winnaars. 
GUIDO NV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele 
in gebreke blijven van de partners m.b.t. de overhandiging van de prijs of 
m.b.t. defecten en tekortkomingen van de prijzen. GUIDO NV zal niet 
verplicht zijn, indien de leverancier in gebreke blijft te overhandigen, een 
andere prijs te verstrekken. 
 
Artikel 7: Privacy 
 
De gegevens van de deelnemers die zich registreren worden opgenomen 
in het bestand van GUIDO NV. De deelnemers hebben te allen tijde het 



recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of schrapping. GUIDO 
NV kan die gegevens ook doorgeven aan andere bedrijven met 
interessante informatie. Wensen de deelnemers dat niet, dan kunnen ze 
dat aanduiden op de registratiefiche (wet op de privacy van 08/12/92). De 
privacy-policy van GUIDO NV kan teruggevonden worden op het 
registratieformulier. 


