
 

Artes stuurt je vliegend het nieuwe jaar in!   
 
Raad wanneer het pakje valt uit onze Artes kerstboom op de Pier van Blankenberge, en win 
een spectaculaire helikoptervlucht met de MUG. 

 

Wedstrijdreglement 

Artes organiseert de wedstrijd ‘Raad wanneer het pakje valt’ tijdens 
de kerstperiode van 2022. Raad wanneer pakje open valt, beantwoord 
de schiftingsvraag en maak kans op een vlucht met de MUG 
Helicopter in 2023.  

Artikel 1 - Organisatie 
  
De wedstrijd wordt georganiseerd door Artes Group NV, met maatschappelijke zetel te 9150 
Kruibeke (België) Burchtstraat 99, via de social media kanalen. 

- Instagram: https://www.instagram.com/artes_group/  
- Facebook: facebook.com/artes.constructive.people. 
- Linkedin: https://www.linkedin.com/company/3177163/admin/  
- Op de werf:  

o Belgium Pier Blankenberge – Zeedijk, 8370 Blankenberge  
De wedstrijd gaat door van 21 december 2022 – 10u00 tot 11 januari 2023 – 10 uur. 
  
Artikel 2 – Voorwaarden  
 
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen die voldoet aan de  
deelnemersvoorwaarden die hieronder worden beschreven, met uitsluiting van de 
organiserende personeelsleden van Artes Group (hierna “de Organisator”). 
 
Om deel te kunnen nemen dien je op 21/12/2022: 

- minstens 18 jaar oud te zijn 
- in België gedomicilieerd te zijn 

 
Er is maar 1 deelname per persoon toegelaten. Indien een persoon toch meerdere keren 
deelneemt aan de wedstrijd is enkel het eerst doorgegeven antwoord geldig.  
Artes Group mag de ontvangen gegevens van de deelnemers verwerken voor informatieve 
doeleinden.  
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/artes_group/
https://www.linkedin.com/company/3177163/admin/


Artikel - Periode 
  
De wedstrijd gaat door van 21 december 2022 – 10u00 tot 11 januari 2023 – 10 uur. 
 
  
Artikel 3 - Spelregels 
  
• De wedstrijd wordt gedeeld op sociale media. De wedstrijd vindt plaats op onze 

landingspagina artesgroup.be/kerst 

• De deelnemers moeten raden wanneer het pakje valt – de wedstrijdvraag juist 
beantwoorden. De schiftingsvraag ‘hoeveel personen zullen deelnemen’ bepaalt de 
winnaar bij meerdere juiste antwoorden.  

• De wedstrijd gaat door van 21 december 2022 – 10u00 tot 11 januari 2023 – 10 uur. 
Antwoorden voor en na deze periode worden niet weerhouden 

• Als het pakje niet zelf valt voor 08/01/2023 – 7 uur zal Artes Group zelf een willekeurig 
moment bepalen wanneer het pakje valt binnen de afgesproken wedstrijdtiming (voor 
11/01/2022 – 12u). 

• De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. De bekendmaking van de winnaar 
gebeurt vanaf 13 januari 2023 via sociale media.  

• Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van dit reglement en alle 
beslissingen die Artes Group in verband met de wedstrijd zal treffen. 

• De prijs is niet overdraagbaar.  

• Deelname aan de wedstrijd wordt voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke 
persoon met woonplaats in België.  

• Eventuele berichten zonder verband met de wedstrijd op sociale media kunnen door 
Artes Group worden verwijderd. 

Artikel 4 - Winnaar & prijs 
  
Er is één winnaar. De winnaar ontvangt een doopvlucht in de MUG-Helicopter voor 2 personen 
(maximum 3 personen) – de minimumleeftijd voor een doopvlucht is 12 jaar (onder begeleiding 
van een volwassene +18). De datum van de doopvlucht wordt bepaald samen met Artes Group, 
IMDH & de winnaar in functie van beschikbaarheid.  
  
De winnaar wordt bepaald aan de hand van het juiste antwoord in combinatie met de 
schiftingsvraag.  
 
Indien er meerdere deelnemers een juist antwoord insturen (+ juist antwoord op de 
schiftingsvraag) of onvoldoende juiste antwoorden, wordt de winnaar bepaald door uitloting.  
 
De winnaar zal worden verwittigd en via een publicatie op de sociale media kanalen van Artes 
Group. Indien de winnaar zich niet binnen één maand na de uitslag aanmeldt bij Artes om de 
prijs in ontvangst te nemen, is de prijs terug beschikbaar voor Artes om aan een andere 
winnaar ter beschikking te stellen en heeft de oorspronkelijke winnaar geen recht op een 
vergoeding of compensatie van Artes. 
    
 



Artikel 5 - Uitsluiting 
  
Artes Group kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd, als 
deze niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals voorzien in artikel 3, of in geval van 
vermoeden van bedrog of misbruik. In dit geval wordt de eerstvolgende persoon verkozen, die 
voldoet aan het criterium van Artes Group. 
 
De deelnemer verbindt zich er meer bepaald toe: 
• de regels met betrekking tot de wedstrijd na te leven; 
• geen bedrog te plegen of anderszins vals te spelen; 
• geen "fictieve persoonsgegevens" te creëren om deel te nemen; 
• zich verstandig te gedragen. 
• geen politieke of religieuze ideeën te uiten; 
• niet te treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen te maken. 
• geen foto’s van derden te gebruiken 
  
Artikel 6 - Informatie over de prijs 
  
De winnaar wint een doopvlucht met de MUG-Helikopter. De vlucht vertrekt vanop de thuisbasis 
van de heli (AZ Sint-Jan, Brugge). De datum wordt bepaald in onderling overleg met het IMDH, 
Artes Group & de winnaar. De datum en timing van de doopvlucht zal doorgaan telkens na het 
sluiten van de medische activiteiten.  
De medische activiteiten van de MUG-Heli krijgen ten allen tijd voorrang op de doopvlucht. 
De doopvlucht is te allen tijde onderhavig aan de geldende luchtvaartregeling in het algemeen 
en in het bijzonder inzake vlieg- en landingsmogelijkheden. 
Voor de aanvang van de doopvlucht moeten de passagiers van de doopvlucht het ‘reglement 
voor de doopvluchten’ van ‘M.U.G.-Helikopter West-Vlaanderen” invullen en ondertekenen.  
 
De prijs per winnaar bestaat uit de door hem aangeduide prijs. De prijs is niet overdraagbaar 
aan derden. Er wordt ook geen financiële of andere compensatie als tegenwaarde voorzien. 
   
Artikel 7 - Overmacht 
  
Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering 
buiten de wil van Artes Group de voortzetting of het evenwicht van dit programma verhindert of 
de wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt Artes Group ontlast van iedere verbintenis.  
  
Artikel 8 - Wijziging van de wedstrijd 
  
De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd, de prijs of het 
verloop ervan te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten 
worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 
  
Artikel 9 - Persoonsgegevens 
  
De persoonsgegevens die Artes Group zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd zullen 
niet meegedeeld worden aan derden, behalve in het kader van artikel 11 alinea 2 van dit 
reglement.  De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Artes verwerkt. Deze 
gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische 
regelgeving ter uitvoering van de GDPR. Het beleid van Artes met betrekking tot deze 
persoonsgegevens kan worden geraadpleegd op de website van Artes.  
 
  
 



 
Artikel 10 - Eventuele klachten 
  
Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van het 
reglement en van iedere beslissing van de organisator. Er zal geen betwisting in beschouwing 
worden genomen door de organisator. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk 
en kan niet worden aangevochten. 
Elke klacht in verband met deze campagne moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 
werkdagen volgend op het einde van de wedstrijdperiode, naar de maatschappelijke zetel van 
Artes Group. Er zullen geen klachten mondeling of telefonisch worden behandeld. Laattijdige of 
niet schriftelijk ingediende klachten zullen niet in aanmerking worden genomen. 
Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt 
onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. 
 
 
De Organisator is ook niet aansprakelijk voor eventuele technische falingen van om 
het even welk type, en dit zonder beperking, zoals: falingen in het doorsturen van 
informatie, het niet opsturen of ontvangen van e-mail, een onderbreking in het netwerk, een 
pech in hun computersysteem, in geval van overlast van het netwerk en/of het 
computersysteem. De gebruikers hebben vrije toegang tot deze wedstrijd onder hun eigen en 
enige verantwoordelijkheid. 
  
Artikel 11 - Algemeen 
  
Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door 
onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle 
noodzakelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen 
worden verwacht. 
Artes is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, letsels of ongevallen die zich zouden 
kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan de wedstrijd. 
 
De winnaars geven de uitdrukkelijke toestemming aan Artes Group om melding te maken van 
hun identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen, alsook om met 
foto/video te verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals Facebook, instagram, 
linkedin…). 
 
  
Disclaimer 
  
Deze actie wordt op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met 
Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Artes Group op geen enkele wijze verantwoordelijk 
stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname. 
 


