
 

Wedstrijdreglement MOEV-dans ‘Opzij, opzij, opzij’ 

 

De danswedstrijd op het lied ‘Opzij, opzij, opzij’ wordt georganiseerd door MOEV, Ravensteingalerij 3 

bus 7, 1000 Brussel. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels van de organisator die 

van toepassing zijn voor de deelnemers aan deze wedstrijd. Deelname aan deze wedstrijd  impliceert 

de volledige aanvaarding van alle bepalingen van onderstaand reglement en van elke mogelijke 

wedstrijdbeslissing van MOEV. In geval van betwisting geldt de beslissing van MOEV zonder verhaal. 

Het reglement kan steeds geraadpleegd worden via www.moev.be. 

 

Deelnemingsvoorwaarden 

• Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via de website www.moev.be. 

• Deelname aan de wedstrijd kan enkel in naam van klas(sen) of scholen uit het 

Nederlandstalig onderwijs (in België). Een deelnemer kan zich meerdere keren registreren via 

het registratieformulier, maar kan maximum één prijs winnen. Door het toevoegen van een 

foto of video aan de registratie, maakt de deelnemer meer kans op een prijs. De prijs wordt 

enkel uitgekeerd aan de school van de deelnemer. 

• Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer aan MOEV het onbeperkte recht om 

de  ingezonden foto en/of video zonder enige vergoeding (aan de deelnemer) en vrij van 

(re)productierechten te publiceren via de communicatiekanalen van MOEV.  

• De deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle 

auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren 

de organisator van iedere aanspraak door derden. De deelnemers dragen alle 

eigendomsrechten over aan de organisator.  

• Foto’s of video’s waarop mogelijk recht rust van derden, maar ook beledigende, 

discriminerende, seksueel getinte, geweld verheerlijkende of leed uitbeeldende foto’s of 

video’s zijn uitgesloten van deelname. 

• MOEV behoudt zich het recht om scholen of personen te weigeren tot de wedstrijd. 

• MOEV kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze voorwaarden 

gedurende de looptijd van de wedstrijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van 

reden de wedstrijd wijzigen of aanpassen.  

 

Wedstrijdverloop 

• De wedstrijd wordt gelanceerd op 01/01/2023 en loopt tot 16/04/2023. 

• Om deel te nemen moet de deelnemer het registratieformulier op de website www.moev.be 

invullen. Toevoegen van een foto en/of video aan het registratieformulier of dit nadien 

doorsturen naar info@moev.be vormt geen verplichting maar verhoogt de winstkansen van de 

deelnemer.  

• De selectie van de winnaars gebeurt door lottrekking door MOEV.  

• De organisator zal de winnaars kort na het afsluiten van de wedstrijd aanduiden.  

 

Prijzen 

De inhoud van de prijzen wordt meegedeeld bij het communiceren over de winnaars van de wedstrijd. 

Deze worden persoonlijk gecontacteerd door MOEV.  

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 

 

http://www.moev.be/
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Aansprakelijkheid  

• Door deel te  nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige  

inhoud van het huidige reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen 

van MOEV kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.  

• MOEV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en  

rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg  zouden zijn  

van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.    

• MOEV is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulering van deze wedstrijd ten 

gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.  

• MOEV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de 

deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens doorgeeft bij zijn deelname.  

• Indien MOEV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 

wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan MOEV hiervoor op 

geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  

• Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij communicatie) 

kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook voor MOEV. 

 

Persoonlijke gegevens  

• De  persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de voltooien van de wedstrijd.  

• De persoonsgegevens worden verwerkt conform de privacyclausule en het privacybeleid van 

MOEV. 

 

Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

• MOEV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle 

voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of 

kwade trouw behoudt MOEV zich het recht voor de betrokken deelnemer of school uit te 

sluiten van de wedstrijd en hen ook voor andere wedstrijden van MOEV uit te sluiten. 

• De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Deze kan niet worden 

aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden 

gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met MOEV. De beslissing tot aanduiding 

van een winnaar is definitief. 

 

Het reglement 

• Door deel te nemen aan deze wedstrijd van MOEV aanvaardt de deelnemer dit 

wedstrijdreglement en alle beslissingen die MOEV in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle 

bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

• Indien zulks vereist is, kan MOEV dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement 

wordt bekendgemaakt op de website van MOEV en kan daar desgewenst worden afgedrukt. 

 

 

Voor vragen en/of klachten kan je contact opnemen met MOEV via info@moev.be. 
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