
Wedstrijdreglement cultuurtickets 

 
(English version below) 
 

1. De afdeling Cultuur van dienst studentenvoorzieningen UHasselt organiseert op 

regelmatige basis wedstrijden waarbij gratis tickets voor allerhande culturele activiteiten 

worden aangeboden. Het aanbod aan gratis tickets hangt af van het cultureel aanbod op 

dat moment en wordt door de dienst studentenvoorzieningen bepaald per wedstrijd. De 

wedstrijdprijs kan derhalve variëren in aantal en vorm. 

2. Deelname aan deze wedstrijden kan enkel voor de volgende studenten, ingeschreven bij 

de Universiteit Hasselt of de transnationale Universiteit Limburg: studenten ingeschreven 

voor een bachelor-/ masterprogramma, een voorbereidings- of schakelprogramma, de 

specifieke lerarenopleiding, uitwisselingsstudenten. Andere personen dan diegenen 

opgelijst in dit artikel kunnen niet geldig deelnemen aan de wedstrijden. 

3. De prijzen zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik door de winnaar en mogen niet 

aan derden worden doorgegeven of verkocht. 

4. Indien de prijs een duo-ticket is, kan men enkel als duo inschrijven voor de wedstrijd. 

Beide deelnemers van het duo moeten in dat geval voldoen aan de voorwaarden 

opgesomd in dit reglement, in het bijzonder art. 2. 

5. De wedstrijd wordt bekendgemaakt via de communicatiekanalen van de dienst 

studentenvoorzieningen, c.q. nieuwsbrieven, e-mails, webpagina, digitale schermen 

UHasselt (lijst is niet limitatief) 

6. De wedstrijd kan beperkt worden in tijd en in maximaal aantal deelnemers. Deze 

voorwaarden worden gecommuniceerd bij openstelling van de wedstrijd. 

7. Deelname aan de wedstrijd kan enkel via de gespecificeerde deelname-methode(n) 

8. Deelname aan de wedstrijd is gratis. 

9. Bij deelname aan de wedstrijd vermeldt de inschrijver zijn voornaam, naam, 

studentnummer en e-mailadres. 

10. Door deel te nemen aan de wedstrijd, verklaart de deelnemer zich akkoord dat de 

doorgegeven persoonlijke gegevens door de dienst studentenvoorzieningen, enkel in het 

kader van de betreffende culturele wedstrijd, worden opgeslagen en verwerkt. Alle 

relevante privacyregelgeving wordt hierbij gerespecteerd. De deelnemer kan zijn rechten 

van toegang, correctie, wissen en bezwaar uitoefenen via cultuur@uhasselt.be. 
11. De deelnemer verklaart zich, door aan de wedstrijd deel te nemen, verder akkoord tot de 

publicatie van zijn naam en voornaam via de communicatiekanalen van de dienst 

studentenvoorzieningen (nieuwsbrieven, e-mails, webpagina, digitale schermen 

UHasselt,...) voor de trekking en als winnaar. 

12. De winnaars worden door willekeurige trekking gekozen. De trekking gebeurt op 

elektronische wijze via een onpartijdig softwareprogramma die de winnaars volledig 

willekeurig aanduidt. De trekking kan via de digitale schermen op de campussen UHasselt 

worden getoond. 

13. Naast de winnaars wordt ook een reserve-winnaar op dezelfde wijze bepaald. 

14. De winnaars worden persoonlijk, per e-mail, door de dienst studentenvoorzieningen van 

zijn prijs op de hoogte gebracht. 

15. De prijs kan persoonlijk opgehaald worden door de winnaar aan de studentenbalie te 

campus Hasselt of Diepenbeek, op vertoon van zijn/haar studentenkaart. Indien een 

winnaar nalaat de prijs uiterlijk 2 werkdagen voor de betreffende activiteit op te halen, 

vervalt de prijs. De prijs wordt in dit geval aan de reserve-winnaar toegekend. 

16. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk 

incident of welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de 

deelname aan de wedstrijd. 
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17. Geschillen of klachten kunnen gemeld worden via cultuur@uhasselt.be uiterlijk tot 5 

werkdagen na bekendmaking van de winnaar(s). Bij een geschil zullen de organisatoren 

van de wedstrijd een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen deze beslissing is geen 

beroep mogelijk. 

18. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaardt een deelnemer het volledige 

wedstrijdreglement, dat geraadpleegd kan worden via www.uhasselt.be/cultuur.  
 

 

 

 

English version 

Contest regulation culture tickets 

 

1. The culture division of the Student Service Office UHasselt organizes contests, on a regular 

base, for free tickets for cultural activities. The free tickets offered depend on the given 

moment en are chosen solely by the Student Service Office. Thus the prizes for the 

contests may vary in amount and nature per contest. 

2. Only the following students may partake in the contests: students enrolled at Hasselt 

University or the transnational University Limburg in: a bachelor/ master program, 

study-programs that prepare for a master program, the program “specifieke 

lerarenopleiding” and exchange-students. Participation in the contest by persons other 

than listed are not valid. 

3. The prizes are only meant for personal use by the winner(s). It is prohibited to pass the 

prize on to others or to sell the winnings. 

4. If the prize consists of a duo-ticket, you can only enter the contest as a duo. In this case 

both participants of the duo must meet the conditions set in this regulation, in particular in 

art. 2. 

5. The contest can be announced through the different communication channels of the 

Student Service Office, e.g. newsletters, email, webpage, digital screens on campus,... 

6. The contest can be limited in time and in maximum amount of participants. These 

conditions are specified at the launch of the contest. 

7. Participating is only possible by the described submission method. 

8. There is no participation fee. 

9. To be able to participate, participants must register their surname, first name, email 

address and student number. 

10. By entering in the contest, the participant agrees that the registered data can be saved 

and used by the Student Service Office, solely for the purpose of the contest. The General 

Data Protection Regulation applies to all registered personal data. The participant can use 

his rights to access, correct, delete the registered data or to object to the use of this data 

by sending a request to cultuur@uhasselt.be. 
11. Furthermore, by entering the contest, the participant agrees to the publication of his full 

name through the communication methods of the Student Service Office (e.g. newsletters, 

email, webpage, digital screens on campus,...) for the selection and announcement of the 

winner(s). 

12. The winners of the contest are drawn at random. The winners are determined 

electronically by the use of an impartial software program that picks at random. The draw 

of the winners can be shown on the digital screens on the UHasselt campuses. 

13. In addition to the winner(s), a standby winner is selected by the same method. 

14. The selected winners are notified personally, by phone or mail, of their prize by the 

Student Service Office. 

15. The winner can collect his awarded prize in person at the student desk in Diepenbeek or 

Hasselt, with as proof his student card. If the winner does not collect the prize 2 business 
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days prior to the cultural activity, the prize will be forfeit. In this case, the prize will go to 

the standby winner. 

16. The Student Service Office can not be held responsible for any incidents or damage 

occurring as a result from the awarded prize or the participation in the contest. 

17. Any disputes or complaints can be submitted by mail to cultuur@uhasselt.be, up to 5 

business days after the selection of the winner(s). In case of any dispute, the organization 

will make an irrevocable decision. There is no appeal possible against this decision. 

18. Participation in the present contest implies the full acceptance of the conditions presented 

in this regulation. 
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