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Officieel wedstrijdreglement  BV JVB VERZEKERINGEN 
– “WERKEN BIJ JVB?” 

 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN  

Dit reglement is van toepassing op de “WERKEN BIJ JVB?”- wedstrijd (de “Wedstrijd”) die door JVB 
VERZEKERINGEN BV, gevestigd te B-8870 Izegem, Hondekensmolenstraat 2 (de “Organisator”) wordt 
georganiseerd via haar website. 

Deelname aan de Wedstrijd is niet gekoppeld aan enige aankoopverplichting. De Wedstrijd heeft als doel om de 
Organisator in contact te brengen met potentiële kandidaten voor één of beide van de vacatures die samen met 
de Wedstrijd op de Website van de Organisator worden bekend gemaakt. 
 
Door aan de Wedstrijd deel te nemen, verklaart de deelnemer het reglement te hebben gelezen, te begrijpen en 
te aanvaarden. 
 
Dit wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op https://www.jvbverzekeringen.be/jobs (de “Website”). Er zal geen 
verdere schriftelijke of telefonische communicatie over deze Wedstrijd plaatsvinden. Voor alles wat niet in dit 
reglement is geregeld, mag de Organisator naar eigen inzicht de nodige redelijke schikkingen nemen om de 
wedstrijd goed te laten verlopen.  
 
ARTIKEL 2 – VOORWAARDEN VOOR DE DEELNEMERS 
 
De Wedstrijd staat open voor al wie een correct en volledig deelnameformulier op de Website heeft ingevuld.  
 
In principe kan iedereen die op het ogenblik van aanvang van de Wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de 
Wedstrijd. De deelname is persoonlijk en kan in geen geval aan derden worden overgedragen. Enkel natuurlijke 
personen kunnen deelnemen aan de Wedstrijd. 
 
Meerdere deelnames door een en dezelfde persoon zijn niet toegelaten. Personen die meerdere keren trachten 
mee te spelen met verschillende namen of adressen, worden uitgesloten.  
 
Als een deelnemer de prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle voorwaarden (bijvoorbeeld doordat hij of zij 
minderjarig is), kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn 
haar/recht op de prijs worden ontnomen, zonder schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal.  
  
ARTIKEL 3 - DEELNEMINGSMODALITEITEN- EN VOORWAARDEN 
 
De Wedstrijd begint op 04/06/21 en eindigt op 30/09/21 om middernacht. De Organisator behoudt het recht om 
de Wedstrijd op elk ogenblik stop te zetten door de eenvoudige aankondiging op de Website. 
 
Om geldig deel te namen aan de Wedstrijd moet de deelnemer via de Website ten minste de volledige gegevens 
van één potentiële kandidaat voor één of beide op de Website gepubliceerde vacatures doorgeven. 
 
Per elk van de beide vacatures kan er slechts één winnaar zijn. De winnaar van de Wedstrijd is diegene die aan de 
Organisator, na het invullen van een deelnameformulier, de coördinaten heeft bezorgd van de persoon die 
uiteindelijk door de Organisator is aangeworven voor één van beide vacatures EN die vervolgens minstens zes (6) 
maanden bij de Organisator in dienst is gebleven. 
 
Elke deelnemer dient zich ervan te vergewissen en is ervoor verantwoordelijk dat hij of zij de toestemming heeft 
van de persoon wiens gegevens aan de Organisator worden doorgegeven en dat de rechten, waaronder het recht 
op privacy van de betrokkene, niet worden geschonden.  Elke deelnemer zal er zich in het bijzonder van 
vergewissen of de persoon wiens gegevens als kandidaat werknemer aan de Organisator worden doorgegeven, 
ermee akkoord is om door de Organisator te worden gecontacteerd. 
  
ARTIKEL 4 – PRIJS 
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Voor elk van beide vacatures kan er slechts één prijswinnaar zijn, namelijk deze deelnemer die als eerste de 
gegevens aan de Organisator bezorgt van de persoon (m/v/x) die door de Organisator worden aangenomen ter 
invulling van één van beide vacatures EN die vervolgens minstens zes maanden in dienst blijft. 
 
De prijs bestaat, naar keuze van de deelnemer, uit: 
 

(i) Een testrit met een sportwagen, type Ferrari. Deze prijs kan enkel worden verworven door een 
deelnemer die minstens 23 jaar oud en beschikt over een geldig rijbewijs. 
 
OF 
 

(ii) Eén of meer waardebonnen voor een totale waarde van 1.000 euro per winnaar. 
 
De Prijs is beperkt tot de “naakte” Prijs zoals die hierboven nader is omschreven. Geenszins kan worden 
verondersteld dat de Organisator bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de Prijs, zou verlenen of 
toekennen.  
 
De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd op het door hen opgegeven adres en/of e-mailadres. De winnaar 
dient zijn Prijs uiterlijk binnen de 15 kalenderdagen volgend op het einde van de wedstrijd bij de organisator te 
verzilveren, bij gebreke waarvan deze vervalt en de eigendom van de Organisator blijft. 
 
De Prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaar) en kan op geen enkele wijze worden geruild of in geld 
worden omgezet, via welk kanaal ook.  Het is de winnaar eveneens verboden de Prijs gratis of in een veiling aan 
te bieden, op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet beperkt tot) internetsites. Als op een of andere 
manier zou blijken dat de winnaar de Prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op een 
website, via een krant, via een veiling…) dan heeft de Organisator het recht de Prijs in te trekken zonder dat daar 
een vergoeding of compensatie tegenover staat. De Prijs is dan terug beschikbaar voor de Organisator en kan dus 
aan een andere deelnemer worden toegekend.  
 
Als de Organisator de wedstrijd annuleert, om welke reden dan ook, maakt de winnaar geen aanspraak op een 
alternatieve Prijs of geldelijke compensatie.  
  
ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID 
 
De Organisator behoudt zich het recht voor onderhavig wedstrijdreglement of de Wedstrijd te verkorten, wijzigen, 
verlengen of annuleren zonder dat hiervoor haar aansprakelijkheid kan worden ingeroepen.  
 
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de Prijs of gebeurlijke ongevallen, 
schade of kosten die (on)rechtstreeks verband houden met de deelname aan de Wedstrijd of de toegekende Prijs. 
 
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor overmacht, technische problemen of van elke andere 
toevallige gebeurtenis onafhankelijk van haar wil.  
 
Indien de Wedstrijd volledig of gedeeltelijk moet worden uitgesteld, geannuleerd of onderbroken omwille van 
redenen buiten de wil van de Organisator om, dan kan deze laatste hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.  
 
De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van de Prijs wanneer de deelnemer 
onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.  
 
De Organisator kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld, noch een grond van schadevergoeding 
vormen voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit de volgende incidenten (niet-limitatieve lijst):  

• druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail communicatie);  
• de inhoud van de diensten op de vermelde website en in het algemeen voor alle informatie en/of 

gegevens die verspreid worden op de geraadpleegde diensten op de website;  
• de overdracht en/of de ontvangst van alle gegevens en/of informatie op internet;  
• elke storing van het netwerk die het goede verloop/de goede werking van de website onmogelijk maakt;  
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• mankementen aan het materiaal van ontvangst of van de communicatielijnen;  
• het verlies van post of elektronisch papier, in het algemeen het verlies van gegevens; 
• verzendproblemen of verlies van brieven of e-mail;  
• de verwerking van elk softwaresysteem;  
• de gevolgen van elk virus, elke informaticabug, onregelmatigheid of technisch defect;  
• elke schade, toegebracht aan de computer van een deelnemer;  
• elk technisch, materieel of softwarematig defect van welke aard ook, dat de mogelijkheid om deel te 

nemen aan de wedstrijd onmogelijk heeft gemaakt of heeft beperkt of dat het systeem van een 
deelnemer heeft beschadigd. 

 
De beslissing van de Organisator en de uitslag zijn onherroepelijk en bindend.  
 
De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de Prijs of indien de 
Prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen. Indien de Prijs voorwerpen betreft waarvoor een 
waarborgregeling geldt, dan dient het recht op waarborg rechtstreeks te worden uitgeoefend bij de fabrikant, 
invoerder of verkoper. 
 
De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de Organisator in dit artikel doet geen afbreuk aan het 
feit dat de Organisator in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk handelen of zware fout of die van 
haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder deze 
Wedstrijd. In geval van zware of lichte fout, anders dan opzet, is de aansprakelijkheid van de Organisator beperkt 
tot 1.000 euro. 
 
 ARTIKEL 6 – PRIVACY EN RECHT OP AFBEELDING  
 
Door het invullen van het wedstrijdformulier erkennen de deelnemers dat hun persoonsgegevens zoals 
gedefinieerd in artikel 4, 1) Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt zullen worden voor de 
afhandeling van de wedstrijd (vaststelling van de geldigheid van deelnames, controles, prijsuitreiking enz.) en het 
toekennen van de Prijs.  
 
De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens verzameld bij de inschrijving op deze website voor en 
de deelname aan de Wedstrijd is de Organisator. 
 
De deelnemers dienen de volgende gegevens in te vullen bij deelname aan de Wedstrijd: naam, voornaam, e-
mailadres, leeftijd en aantal jaren ervaring. De deelnemer garandeert dat de meegedeelde gegevens correct, up 
to date, en volledig zijn.  Mits uitdrukkelijke toestemming van de deelnemers kan de Organisator deze persoonlijke 
gegevens gebruiken om hem/haar te informeren over volgende wedstrijden, acties, promoties en aanbiedingen.  
 
De deelnemers zijn geïnformeerd dat de Organisator hun persoonlijke gegevens zal verwerken voor het beheer 
van deze wedstrijd. De persoonsgegevens die de deelnemers aan de Organisator meedelen zullen uitsluitend 
gebruikt worden om hen te contacteren in geval zij de Prijs hebben gewonnen, en zullen niet langer dan 
noodzakelijk worden bewaard. Daarnaast kan het IP-adres van de deelnemer worden geanalyseerd in geval van 
discussie of vermoedens van wedstrijdvervalsing. De Organisator verwerkt geen andere gegevens over de 
deelnemers en verwerken ze niet voor andere doeleinden. De Organisator neemt alle noodzakelijke voorzorgen 
om de gegevens geheim te houden. De deelnemer erkent dat het verzenden van deze gegevens via het internet 
nooit zonder risico is. 
 
De Organisator houdt de verzamelde persoonsgegevens bij gedurende de duur van het beheer van deze Wedstrijd 
en maximaal drie maanden na het einde van deze Wedstrijd.  
 
De deelnemers kunnen op elk moment en kosteloos:  

 hun gegevens raadplegen en een kopie ontvangen met het oog op de doorgifte ervan aan een andere 
verantwoordelijke (“recht op overdraagbaarheid van gegevens”).;  

 vragen hun gegevens te verwijderen;  
 onjuiste of onvolledige gegevens aan te passen;  
 vragen voor een beperkt gebruik van hun gegevens, tegengaan dat hun gegevens gebruikt worden voor 

dataprocessing en vooral voor directe marketing doeleinden;  
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Om dit te doen volstaat het om een e-mail te versturen naar advies@jvbverzekeringen.be.  De aanvraag zal dan 
zo spoedig mogelijk behandeld worden en in ieder geval 1 maand na het ontvangen van de aanvraag.  
 
Overeenkomstig met de GDPR-wetgeving, hebben de deelnemers het recht om een klacht neer te leggen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer zij de behandeling van hun gegevens als illegaal beschouwen. De 
Privacy Policy van de Organisator kan geraadpleegd worden via volgende link https://www.4gold.be/nl/privacy-
beleid/. 
 
ARTIKEL 7 – GESCHILLEN 
 
Dit wedstrijdreglement wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd 
en/of dit wedstrijdreglement dient eerst voorgelegd te worden aan de Organisator. Indien onderling overleg geen 
uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Kortrijk. 
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