
 
UBA Wedstrijdreglement 

‘Samson & Gert Afscheidsshow’ 
 
 

Artikel 1 
De wedstrijd wordt georganiseerd door UBA VZW, met maatschappelijke zetel te Esplanade 1 – bus 8 
in 1020 Brussel (Laken). Deze wedstrijd richt zich uitsluitend tot werknemers van bedrijven die lid zijn 
van UBA. De deelname is gratis. De wedstrijd loopt van 26/11/2019 tot 29/12/2019 middernacht. 
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel via de website, aan de hand van het voorziene formulier. 
 
Artikel 2 
De wedstrijd is voorbehouden aan alle fysieke personen die in België gedomicilieerd zijn, en minstens 
18 jaar oud zijn op 29/12/2019 . De volgende personen zijn uitgesloten van deze wedstrijd: niet UBA-
leden, personeelsleden van UBA en hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak wonen. 
 
Artikel 3 
Aan de wedstrijd zijn prijzen verbonden, in totaal 12 familietickets voor de ‘Samson & Gert 
Afscheidsshow’ van zondag 5 januari 2020 om 14u in het Studio 100 Pop-Up Theater te Puurs. Een 
familieticket heeft een commerciële waarde van € 107,80 en bestaat uit 4 individuele tickets. 
 
Artikel 4 
Om kans te maken om te winnen, moet de deelnemer 1 inhoudelijke vraag invullen, inclusief een 
schiftingsvraag. Vervolgens moet hij identificeerbaar zijn als lid van UBA, tevens over een UBA-profiel 
beschikken. 
 
Artikel 5 
Aan de wedstrijd zijn 12 prijzen verbonden, dus zijn er in totaal 12 winnaars.  
Bij ex aequo is de persoon die het vroegst deelnam de winnaar. UBA brengt de winnaars op de hoogte 
via e-mail op 30/12/2019 . 
 
Artikel 7 
De prijzen kunnen in geen geval, noch volledig noch gedeeltelijk, voor hun waarde in geld of voor een 
andere prijs omgeruild worden. 
 
Artikel 8 
De organisatoren van deze wedstrijd wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of 
annulatie van de wedstrijd door overmacht of door een voorval buiten hun wil om. 
 
Artikel 10 
Conform de voorschriften van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de Privacy bij de 
behandeling van persoonlijke gegevens, wijst UBA de deelnemers erop dat hun persoonlijke gegevens 
in een adressenlijst opgenomen worden en die gegevens gebruikt kunnen worden voor andere 
promoties en aanbiedingen van UBA en zijn commerciële partners. In elk geval behoudt elke 
deelnemer het recht tot toegang tot zijn gegevens en het recht tot wijziging van die gegevens als die 
niet correct zouden zijn. 
 
Artikel 11 
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderhavig reglement zonder enig 
voorbehoud. 
 


