
Wedstrijdreglement aftermovie 
Sfinks Mixed 

 

1 Inleiding 
Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de 
deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd die Sfinks Animatie vzw 
organiseert via haar website of andere communicatiekanalen (zoals Facebook 
en instagram).  

Sfinks Animatie – vzw is een vzw met maatschappelijke zetel te 2530 
Boechout (Pastoorsleike 7A). 

2 Deelnemingsvoorwaarden 
2.1. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met 
uitzondering van personeelsleden van Sfinks Animatie vzw. 

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de 
uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een 
minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Sfinks Animatie vzw ervan uit 
dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige 
deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik 
verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een 
prijs worden ontzegd. 

 2.2. Sfinks Animatie vzw is geen enkele vergoeding verschuldigd aan de 
deelnemer voor de deelname aan de wedstrijd. 

3. Wedstrijdverloop 
3.1. De wedstrijd omvat een creatieve inbreng van de deelname, namelijk de 
inbreng van een video.  

3.2. De winnaar of winnaars worden bepaald door Sfinks Animatie in functie 
van de door haar vooropgestelde objectieve, beoordelingscriteria, zoals 
opgesomd hieronder. 



De video moet een esthetische waarde hebben. 

De video moet technisch van goede kwaliteit zijn. 

De video moet aan de opzet Sfinks Animatie voldoen, met name een 
wervende en promotionele waarde hebben. 

De video moet een goed totaalbeeld geven van de sfeer op Sfinks Mixed.  

De video moet representatief zijn aan de visie en karakter van Sfinks Mixed. 

3.3.Door deel te nemen aan een wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de 
deelnemer Sfinks Mixed de kosteloze toestemming om deze creatieve inbreng 
zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de (al dan niet voor 
mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Sfinks Animatie en andere online 
kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Sfinks Animatie. 

3.4. De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit 
gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en vrijwaart Sfinks Animatie vzw 
tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit 
brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en 
alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze 
auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is 
(tenzij hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden 
beschikt).  

3.5. Sfinks Animatie vzw is in geen geval verplicht om een creatieve inbreng 
ook effectief te publiceren en te gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke 
reden dan ook een creatieve inbreng verwijderen. 

4 Prijzen 
4.1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en omvat een toelage 
van 2000 euro (Juryprijs) en 500 euro (Publieksprijs). 

4.2. De Jury prijs wordt bepaald door een team van Sfinks animatie vzw, met 
name Inka Vervust, Keltoum Belorf, Kobe Leestmans en Patrick De Groote. 

4.3. De publieksprijs zal verkozen worden op basis van een stemming op 
sociale media kanalen van Sfinks Animatie vzw. 

5 Aansprakelijkheid van Sfinks Animatie vzw 



5.1. Sfinks Animatie vzw  is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, 
lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg 
van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.  

5.2. Sfinks Animatie vzw is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen 
bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of 
foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.  

 5.3. Indien Sfinks Animatie vzw genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te 
korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de 
wedstrijdformule aan te passen, kan Sfinks Animatie vzw  hiervoor op geen 
enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

6 Persoonsgegevens 
6.1 De persoonsgegevens die Sfinks Animatie vzw over de deelnemers 
verzamelt, zullen worden opgenomen in het adressenbestand van Sfinks 
Animatie vzw (Pastoorsleike 7A, 2530 Boechout) met als doel de deelnemers 
van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de 
wedstrijd. Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de 
beheerder van het adressenbestand de persoonlijke levenssfeer respecteren 
en handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake 
privacy. Sfinks Animatie vzw zal de persoonsgegevens niet meedelen aan 
derden. 
Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens o.a. te 
raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van 
Sfinks Animatie vzw. Hij kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of 
verwijdering richten aan e-mailadres info@sfinks.be.  

6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een 
prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen 
op de website en andere online kanalen onder de redactionele 
verantwoordelijkheid van Sfinks Animatie vzw.  

7 Toezicht op wedstrijd en beslissingen 
7.1. Sfinks Animatie vzw houdt toezicht op het correcte verloop van de 
wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan.  
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7.2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet 
worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan 
niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). 
Bekendmakingen van winnaars zijn definitief. 

8 Het reglement 
8.1. Door deel te nemen aan online wedstrijd van Sfinks Animatie vzw 
aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig en alle beslissingen 
die Sfinks Animatie vzw in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle 
bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van 
reglement. 


