
 

 
Wedstrijdreglement ‘Ruil je nummerplaat in voor een Partagobundel’ 
 
1. Inleiding  
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de gemeente Brasschaat in samenwerking met de 
dienst mobiliteit en de dienst duurzaamheid van Brasschaat. Het doel is om zoveel mogelijk 
automobilisten van boven de 24 jaar te mobiliseren hun eigen voertuig weg te doen en 
gebruik te gaan maken van de elektrische deelvoertuigen van Partago. Dit reglement bepaalt 
de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.  
 
2. Opzet wedstrijd  
Lever de nummerplaat van uw voertuig in, vul het webformulier in met het inleverbewijs DIV 
nummerplaat als bijlage en win 1 van de 3 Partagobundels.  
 
3. Deelnemingsvoorwaarden  
Iedereen die een voertuig met nummerplaat bezit en voldoet aan volgende voorwaarden, kan 
deelnemen aan de wedstrijd: 

1. minstens 6 maand in bezit zijn van een geldig Belgisch rijbewijs klasse B en 
beschikken over een geldig identiteitsbewijs; 

2. ouder zijn dan 24 jaar; 
3. woonachtig in Brasschaat; 
4. fysisch geschikt zijn om een auto te besturen; 
5. nooit uit zijn recht om een auto te besturen ontzet zijn. 

Deelnemen kan door uw nummerplaat in te leveren bij het DIV en éénmalig het webformulier 
dat u vindt op de website van Brasschaat volledig in te vullen en door te sturen, samen met 
het inleverbewijs DIV nummerplaat (Een inleverbewijs is een document van DIV met 
vermelding van de datum en uur alsook de naam van de eigenaar van de nummerplaat). De 
nummerplaat dient ingeleverd te zijn tussen 16 september en 16 december 2020. 
 
Inzendingen worden verzameld vanaf 16 september 2020 12:00 uur tot en met 16 december 
2020 23:00 uur. Deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden of waarvan de vereiste 
deelnamedocumenten niet volledig zijn, zullen van de wedstrijd uitgesloten worden.  
 
4. Wedstrijdverloop  
De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft een volledig ingevuld webformulier 
dat u vindt op de website van Brasschaat en een inleverbewijs DIV nummerplaat (een 
inleverbewijs is een document van DIV met vermelding van de datum en uur alsook de naam 
van de eigenaar van de nummerplaat). De nummerplaat dient ingeleverd te zijn tussen 16 
september 2020 en 16 december 2020. 
 
Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan de wedstrijd.  
Uit alle inzendingen, die in aanmerking komen volgens bovenvermelde bepalingen, zullen de 
eerste drie deelnemers als winnaar worden uitgeroepen. Hiervoor baseren we op het uur en 
de datum van ontvangst (webformulier). 
 
De winnaars zullen eind december 2020 via persoonlijk bericht gecontacteerd worden. De 
prijsuitreiking gebeurt via Radio Park tijdens het Glazen huis. 
 
5. Prijs  
Eind december 2020 neemt de dienst duurzaamheid contact op met de winnaar via een 
persoonlijk bericht.  



 

De prijs die men kan winnen is een Partagobundel. Dat is de instapkost t.w.v. 250 euro 
inclusief een bedrag van 300 euro aan rijtegoed dat je kan gebruiken om elektrisch te rijden 
met de deelauto’s van Partago.  
Deze prijs kan in geen geval geruild worden tegen hun waarde in speciën. De prijs wordt als 
waardebon aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere 
verantwoordelijkheid van de organisator.  
De prijs is op naam en kan niet worden overgedragen. 
 
6. Aansprakelijkheid  
De organisator Gemeentebestuur Brasschaat is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade 
veroorzaakt of geleden door de deelnemer, tijdens of na de wedstrijd. 
De deelnemers en winnaar verklaren te zijn verzekerd voor enige schadegevallen ten 
gevolge van hun persoonlijke aansprakelijkheid. De deelnemers en winnaar verklaren af te 
zien van enige vordering tegen het Gemeentebestuur van Brasschaat die zou kunnen 
voortvloeien uit om het even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de 
wedstrijd en/of uitvoering van de prijs.  
Mocht een derde het Gemeentebestuur van Brasschaat op de één of andere wijze 
aansprakelijk stellen voor enige schade veroorzaakt bij deelname aan de wedstrijd en/of 
uitvoering van de prijs, zal de desbetreffende deelnemer of winnaar het Gemeentebestuur 
daarvoor volledig vrijwaren.  
Het Gemeentebestuur van Brasschaat is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet 
bereikt kan worden omdat het mailadres niet meer bruikbaar is. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. 
geen reactie binnen de week, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een 
andere deelnemer. Wanneer de winnaar bekend is gemaakt, wordt hij/zij gecontacteerd door 
de dienst mobiliteit of duurzaamheid van Brasschaat met de vraag om zijn/haar 
contactgegevens over te maken aan de organisatie voor de toekenning van de prijs.  
 
7. Persoonsgegevens  
De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder 
toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  
Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat , als ze 
een prijs winnen, men als winnaar met naam en woonplaats, eventueel ook met foto in de 
media wordt bekend gemaakt. 
De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd 
voor gebruik van Partago door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen 
doorgegeven worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met Partago. Zie 
het privacybeleid van Partago op https://www.partago.be/privacy. 
 
8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen  
De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle 
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of 
‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de 
wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.  
 
9. Het reglement aanvaarden  
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en 
alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen. 

 


