
Wedstrijdreglement Nieuwsquiz 
 
ORGANISATIE 

 

1. Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de 

deelnamevoorwaarden van de online Nieuwsquizmodule via www.nieuwsquiz.be.  

 

2. De organisator is Vlaamse Nieuwsmedia cvba, gevestigd te 1702 Groot-Bijgaarden, 

Alfons Gossetlaan 30, met als BTW nummer BE 0465.907.925.  

 

3. De organisator is niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, de Nieuwsquiz 

gedurende één of meerdere maanden niet georganiseerd wordt. 

 

SPELVERLOOP 

 

4. De Nieuwsquiz bestaat uit een ronde na afloop van elke leveringsperiode van Nieuws 

in de Klas. De data zijn hier beschikbaar: https://www.nieuwsindeklas.be/aan-de-slag-

met-nieuws-in-de-klas/bestellen/startdata/ 

 

5. De quiz wordt gespeeld op twee niveaus: 

a. Tot quiz 1 zijn leerlingen toegelaten die zijn 10 tot 14 jaar oud zijn. 

Deelnemers die niet binnen deze leeftijdscategorie vallen, kunnen geen 

aanspraak maken op eventuele prijzen die worden voorzien.  

b. Tot quiz 2 zijn leerlingen toegelaten die zijn 14 tot 18 jaar oud zijn. 

Deelnemers die niet binnen deze leeftijdscategorie vallen, kunnen geen 

aanspraak maken op eventuele prijzen die worden voorzien.  

 

6. Op elk moment is slechts één ronde online beschikbaar. Afgesloten rondes kunnen niet 

meer gespeeld worden.  

 

DEELNAMEVOORWAARDEN 

 

7. De wedstrijd staat open voor inwoners van België die de leeftijd hebben tussen de 10 

en 18 jaar oud. Deelname aan de quiz is gratis. Er geldt geen aankoopverplichting 

voor deelname aan de wedstrijd. 

 

8. De deelnemer zal slechts geldig deelnemen indien hij/zij de nodige gegevens invult, 

waaronder naam, geboortedatum en e-mailadres, indien alle quizvragen zijn 

beantwoord en indien de schiftingsvraag is ingevuld. Deelname kan enkel in eigen 

naam gebeuren en nooit uitgaan van meerdere personen. 

 

9. Elke deelnemer mag zich slechts éénmaal registreren. Registratie impliceert het 

aanvaarden van mogelijke controle. 

 

10. Per quizronde wordt slechts rekening gehouden met één deelname per persoon. Indien 

eenzelfde persoon meerdere antwoorden overmaakt, dan wordt slechts rekening 

gehouden met de eerst ontvangen deelname. 

 

http://www.nieuwsquiz.be/
https://www.nieuwsindeklas.be/aan-de-slag-met-nieuws-in-de-klas/bestellen/startdata/
https://www.nieuwsindeklas.be/aan-de-slag-met-nieuws-in-de-klas/bestellen/startdata/


11. De deelname is geldig vanaf het moment dat de organisator de registratie en alle 

gevraagde gegevens heeft ontvangen. De online-registratie in de database dient 

hiervoor als bewijs. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor 

online-inschrijvingen die niet in de database terug te vinden zijn. 

 

12. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement 

te kennen en te aanvaarden en ziet hij/zij af van eender welke vordering ten opzichte 

van de organisatoren, evenzeer omtrent de bepalingen van onderhavig 

wedstrijdreglement. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van 

de wedstrijd wordt geen communicatie gevoerd (briefwisseling, mails en/of 

telefoongesprekken), behoudens indien de organisator zelf daartoe beslist. De 

beslissingen van de organisator over de wedstrijd, de deelname, de aanduiding van de 

winnaar, de toepassing van het reglement en alle andere situaties die niet uitdrukkelijk 

door dit reglement werden voorzien, zijn bindend.  

 

13. Indien er sprake is van mogelijke fraude, een duidelijke onrechtmatige beïnvloeding of 

in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden, dan behoudt de 

Vlaamse Nieuwsmedia zich het recht voor deelnemers uit te sluiten. 

 

WINNAARS 

 

14. Per quiz worden er elke ronde 2 prijzen voorzien: 1 voor de categorie 10-14 jaar en 1 

voor de categorie 14-18 jaar. De prijzen kunnen per schooljaar variëren.  

 

15. De winnaar is degene die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtste 

benadert.  

16. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden 

als punt van dit wedstrijdreglement. 

 

17. De Directeur van Vlaamse Nieuwsmedia houdt toezicht op het correcte verloop van de 

Nieuwsquiz, waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is voor alle deelnemers. 

 

18. De winnaars verlenen Vlaamse Nieuwsmedia hun toestemming om kosteloos hun 

naam te publiceren in het kader van communicatie rond de wedstrijd of voor promotie.  

 

19. De winnaars zullen per post, e-mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht, 

waarbij hen alsdan de modaliteiten van overhandiging van de prijs en andere eventuele 

praktische afspraken zullen worden medegedeeld. 

 

20. De organisatoren behouden zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd 

op te schorten wegens overmacht en dit zonder enige mogelijkheid tot 

schadevergoeding of welke vergoeding ook. De organisatoren van deze wedstrijd 

behouden zich het recht voor de actie of haar verloop te wijzigen indien onvoorziene 

omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij 

kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten 

hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd 

of indien bepaalde modaliteiten hierdoor dienen te worden gewijzigd.  

 



21. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor technische 

storingen en/of mankementen in de hardware of de software waardoor deelname aan 

de quiz tijdelijk ofwel niet mogelijk is, ofwel onderbroken wordt of heel moeilijk 

verloopt. 

 

22. De deelnemer kan geen rechten ontlenen aan fouten in het systeem of in de 

prijsvragen, noch van technische, noch van redactionele aard. Druk-, spel-, zet- of 

andere dergelijke fouten kunnen evenmin worden ingeroepen als grond voor welke 

verplichting dan ook van Vlaamse Nieuwsmedia. 

 

23. De prijs is persoonsgebonden en kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar. De 

prijs kan niet worden overgedragen.  

 

24. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via 

welke kanaal ook. 

 

25. Vlaamse Nieuwsmedia is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die zich zou 

kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of de deelname aan de 

wedstrijd. 

 

26. Indien de prijs opgestuurd wordt, is Vlaamse Nieuwsmedia niet verantwoordelijk voor 

beschadiging, vertraagde levering, staking of verlies van de prijs door de postdiensten 

of de koeriersbedrijven. 

 

COMMUNICATIE 

 

27. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn 

toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie en om 

hem te contacteren indien hij de winnaar is.  

 

PRIVACY en GESCHILLEN 

 

28. Deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de 

deelnemer. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden gebruikt in het kader 

van de wedstrijd en om hen te informeren over de diensten van het project Nieuws in 

de Klas en de Nieuwsquiz. 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.  

 

29. Voor eventuele protesten of opmerkingen moet men zich uitsluitend schriftelijk 

richten tot de Vlaamse Nieuwsmedia, Alfons Gossetlaan 30, 1702 Groot- Bijgaarden. 

 

30. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbanken van Brussel en uitsluitend het 

Belgische recht zal van toepassing zijn. 

 

31. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de 

onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Dit 

wedstrijdreglement kan worden aangepast indien vereist en wordt bekendgemaakt via 

de website.  


