
CampusLimburg.carpool.be  
novemberwedstrijd 
Wedstrijdreglement 

 

1. De organisatie 

De wedstrijd wordt georganiseerd in kader van de lancering van campuslimburg.carpool.be en is een 

initiatief van Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg en Universiteit Hasselt. 

 

2. Deelname 

Deel kunnen nemen: ieder die werkt of studeert aan één (of meer) van de organiserende 

instellingen. 

Men neemt deel aan de wedstrijd door zich voor het einde van de wedstrijd, 15 november 2016, te 

registreren op campuslimburg.carpool.be. Zowel een registratie als chauffeur, als een registratie als 

passagier, als een registratie als beide komen in aanmerking. 

 

3. Jury en prijs 

De winnaars worden geselecteerd per instelling door de verantwoordelijke mobiliteit. Deze uitspraak 

kan niet worden betwist. 

De winnaars worden bekend gemaakt, uiterlijk twee werkdagen na het beloop van de deadline om 

deel te nemen. 

Iedere winnaar wint één van de door de organisaties voorziene prijzen (waardebon, 

carpoolpakket,…) 

 

4. Overige bepalingen 

De organisatoren behouden zich het recht wijzigingen in dit reglement aan te brengen. De 

organisatie oordeelt over alle niet in dit reglement beantwoorde vragen. 

  



CampusLimburg.carpool.be - 
jaarwedstrijd 
Wedstrijdreglement 

 

1. De organisatie 

De wedstrijd wordt georganiseerd in kader van de lancering van campuslimburg.carpool.be en is een 

initiatief van Hogeschool PXL, UC Leuven-Limburg en Universiteit Hasselt. 

 

2. Deelname 

Deel kunnen nemen: ieder die werkt of studeert aan één (of meer) van de organiserende 

instellingen. 

Men neemt deel aan de wedstrijd door tussen 15 oktober en 15 mei gebruik te maken van de 

diensten op en/of verbonden aan campuslimburg.carpool.be. Het gebruik dient te worden 

geregistreerd in de MyMobiCalendar, verbonden aan het account van de deelnemer. Deelname kan 

geschieden als chauffeur, passagier of als een combinatie van beide. 

 

3. Jury en prijs 

Er worden winnaars geselecteerd op 15 december, 15 februari, 15 maart, 15 april en 15 mei of de 

eerstvolgende werkdag, telkens rekening houdend met de stand om 11u00. 

De winnaars worden geselecteerd per instelling door de verantwoordelijke mobiliteit op basis van de 

kwantiteit van het gebruik (aantal ritten, aantal kilometers). Deze uitspraak kan niet worden betwist. 

De winnaars worden bekend gemaakt, uiterlijk twee werkdagen na het beloop van de deadline om 

deel te nemen, zijnde de 15e van die kalendermaand. Iedere winnaar wint één van de door de 

organisaties voorziene prijzen (waardebon) 

 

4. Overige bepalingen 

De organisatoren behouden zich het recht wijzigingen in dit reglement aan te brengen. De 

organisatie oordeelt over alle niet in dit reglement beantwoorde vragen. 

 


