
Wedstrijdreglement Studio Uitprobeerweek 2023  
 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Uitgeverij Zwijsen België nv, Duboisstraat 50 unit 4.2, 
2060 Antwerpen, hierna aangeduid als ‘Organisator’. Deelname aan de wedstrijd houdt een 
onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing 
die de Organisator dient te treffen in het kader van deze wedstrijd. 
 
1. Prijzen 

1.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd maakt de deelnemer kans op een mobiel 

interactief digitaal bord, type ViewBoard 75" 4K Interactive Display. Er worden 5 winnaars 

geselecteerd. Slechts één prijs per winnaar en per instituutnummer is toegestaan. 

 
1.2 De aangeboden prijs is niet ruilbaar. Een winnaar die om welke reden dan ook de prijs niet 
in ontvangst kan nemen, kan geen aanspraak maken op enige vergoeding of compensatie van 
de Organisator. De prijs is dan terug beschikbaar voor de Organisator en kan dus aan een 
andere winnaar worden toegekend. 
 
2. Deelnemer 
2.1 Iedereen met een aantoonbare band met een Belgische lagere school of basisschool, die 
leerkracht is in het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar, zorgcoördinator, ICT-coördinator of 
directie die deelneemt aan de wedstrijd kan winnen. 
 
2.2 Personeelsleden van de Organisator mogen niet deelnemen aan de wedstrijd. 
 
2.3 Deelnemers met een aantoonbare band met een Belgische lager school of basisschool die 
10 Chromebooks gewonnen heeft via de wedstrijd gekoppeld aan de Studio Uitprobeerweek 
2022 worden niet weerhouden als winnaar. 
 
3. Periode 
De wedstrijd start op maandag 14 november 2022 en eindigt op zondag 26 maart 2023 om 
23u59. 
 
4. Inhoud en verloop wedstrijd 
4.1 De wedstrijd is een online wedstrijd. Deelnemen kan enkel en alleen via het internet. De 
uitnodiging voor deelname aan de wedstrijd wordt verzonden via postale flyer/e-
mail/website/social kanalen.  
 
4.2 Wedstrijdprincipe 

1. De deelnemer schrijft zich via studiotaal.be/uitprobeerweek in om deel te nemen 
aan de Studio Uitprobeerweek; EN 
2. De deelnemer ontvangt een adviseur van uitgeverij Zwijsen voor een opstartbezoek; 
EN 
3. De deelnemer vult het evaluatieformulier in dat hij per e-mail ontvangt na afloop 
van de Studio Uitprobeerweek via het e-mailadres dat hij bij zijn inschrijving heeft 
opgegeven; EN 



4. De deelnemer geeft aan het einde van het evaluatieformulier een correct antwoord 
op de volgende wedstrijdvraag: 
‘Met welke lesfase begint elke les van Studio taal & spelling?’ 
- Aanzet 
- Inleiding 
- Op verkenning 
;EN 
5. De deelnemer geef een zo correct mogelijk antwoord op de volgende 
schiftingsvraag: 
‘Hoeveel ingevulde vragenlijsten zullen we op zondag 26 maart 2023 om 23u59 
ontvangen hebben?’ 

 
De winnaars worden bepaald in functie van het voldoen aan bovenstaande voorwaarden en 
de correctheid van het gegeven antwoord op de schiftingsvraag. Indien er een ex-aequo zou 
worden vastgesteld, dan wint de deelnemer die het snelste in tijd zijn/haar antwoorden 
elektronisch doorstuurde naar het contactpunt van de organisator. 
 
4.3 De deelnemer is exclusief en integraal verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die hij 
aan de organisator mededeelt. Formulieren met foutieve persoonsgegevens, waaronder maar 
niet beperkt tot een ongeldig e-mailadres, kunnen automatisch en zonder enige 
voorafgaande kennisgeving aan de betrokken deelnemer nietig worden verklaard. De 
organisator behoudt zich het recht voor om de correctheid en/of volledigheid van de 
overgemaakte persoonsgegevens te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving 
rechtstreeks en/of onrechtstreeks – al dan niet via een tussenpersoon – te controleren. 
 
5. Bekendmaking winnaars 
5.1 De winnaars worden via persoonlijke e-mail op de hoogte gebracht door Uitgeverij 
Zwijsen op dinsdag 28 maart 2023. Alle winnaars zullen ook op de webpagina van Uitgeverij 
Zwijsen België verschijnen op dinsdag 28 maart 2023.  
 
5.2 Met de deelname aan de wedstrijd en dit met inbegrip van het invullen van de vereiste 
persoonsgegevens, verleent de deelnemer uitdrukkelijk de toestemming aan de organisator 
om zijn/haar persoonsgegevens functioneel te verwerken in het kader van de wedstrijd en 
waar wenselijk voor de organisator om de persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te 
plaatsen op de website en op de partnerwebsites die de melding maken van de wedstrijd, en 
dit zonder dat dit op enig ogenblik andere bezoldiging, commissie, recht of vergoeding met 
zich kan meebrengen voor de winnaar(s). 
 
6. Uitslagen en beslissingen van de organisator (en de eventuele wedstrijdjury) kunnen om 
geen enkele reden op geen enkel ogenblik worden aangevochten. De uitslag van de wedstrijd 
is op geen enkel ogenblik vatbaar voor enige discussie, en de deelnemers kunnen op geen 
enkel ogenblik enig verzoek om welke reden rechtstreeks of onrechtstreeks richten tot de 
organisator en/of een hiermee verbonden persoon omtrent de resultaten van een andere 
deelnemer, behoudens wanneer er sprake is van een door de wet of bij rechterlijke beslissing 
opgelegde wettelijke vertegenwoordiging. 
 
7. Algemene bepalingen 



7.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, 
uit te stellen, te beperken of in te trekken indien organisatorische, programmatorische of 
technische omstandigheden dit vereisen. 
 
7.2 De Organisator kan ook niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van 
overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Uitgeverij Zwijsen België ligt, de 
inruilbaarheid of uitvoering van de prijs wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd.  
 
7.3 Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, 
heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van dit reglement. De 
Organisator zal de bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk 
overeenstemt met de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling. 
 
7.4 In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de Organisator zich uitdrukkelijk 
het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en of andere 
wedstrijd(en) die zij organiseert, uit te sluiten. 
 
7.5 Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident zou verstoord worden, bv. 
indien de website van de organisator offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om 
deze storende effecten te neutraliseren. De Organisator kan echter niet aansprakelijk worden 
gesteld voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten. 
 
7.6 Dit reglement wordt bekendgemaakt via het inschrijvingsformulier. Alle bijkomende 
publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anders 
bepaald. Alle beslissingen van de Organisator in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en 
onherroepelijk. 
 
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
8.1 Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de 
wedstrijd en/of dit reglement moet eerst voorgelegd worden aan de Organisator. Indien 
onderling overleg niet leidt tot een oplossing zal de beslissing exclusief worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechtbank in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
 
Opgemaakt te Antwerpen, 13 november 2022 


