
 
Wedstrijdreglement – Taxi’s Gent: 
 
Dit reglement (het “Wedstrijdreglement”) bepaalt de voorwaarden en modaliteiten 
van de deelname, aan de commerciële actie van de Organisator. 
Door deel te nemen aan deze actie, gaat de deelnemer (de “Deelnemer”) akkoord met 
de algemene voorwaarden beschreven in het Wedstrijdreglement, alsook de 
algemene voorwaarden van de Organisator en de gebruiksvoorwaarden van de 
Mobiflow-app.   

 

Organisator : 
1. Optimile bvba (met ondernemingsnummer 0648.837.849), met adres 

Sassevaartstraat 46 bus 204 te 9000 Gent is de organisator (de “Organisator”) van 

deze wedstrijd, in naam van Mobiflow.  

Doelpubliek : 
2. De Deelnemer moet op het ogenblik van de Wedstrijd 18 jaar of ouder zijn en 

gedomicilieerd zijn in België. De medewerkers van de Organisator en hun directe 

familieleden tot in de eerste graad mogen niet aan de Wedstrijd deelnemen. 

3. De Deelnemer mag uitsluitend in het kader van zijn privé-activiteiten deelnemen en 

de prijzen opeisen. 

Aard van de Wedstrijd: 
4. Het doel van de Wedstrijd is om één van de 50 speelgoed-taxi’s (de “Taxi’s”), die op 

verschillende plaatsen in Gent verborgen zijn, terug te vinden. 

5. De Taxi’s hebben een vouchercode die recht geeft op een mobiliteitsbudget in de 

Mobiflow-app wanneer zij worden ingevoerd. 

6. Daarnaast kan de Deelnemer bijkomend budget winnen door foto’s van de 

Deelnemer en de Taxi op verschillende sociale media op te laden en te delen.    

Prijzen : 
Aantal prijzen Natura Waarde Mogelijke extra 

47 vouchers Klassieke Taxi 10 euro 
mobiliteitsbudget 

+ 5 euro bij het 
delen van een foto 
op sociale media 

3 vouchers Gouden Taxi 25 euro 
mobiliteitsbudget 

+ 25 euro bij het 
delen van een foto 
op sociale media  

1 wedstrijd  Like-winactie  50 euro 
mobiliteitsbudget  

 

 



 

Delen van een foto op sociale media: 
7. Als de Deelnemer zijn vondst deelt via de Mobiflow-Facebookpagina of Instagram, 

krijgt de Deelnemer 5 euro extra mobiliteitsbudget, ongeacht het aantal behaalde 

likes op de foto. 

i. Facebook:  

1. De Deelnemer plaatst een foto op onze wall met 

“#mobiflow”. 

2. De Deelnemer mag de foto ook delen op zijn/haar eigen 

Facebookprofiel. 

ii. Instagram: 

1. De Deelnemer deelt de vondst op zijn/haar verhaal met 

“@mobiflow” en zorgt ervoor dat zijn/haar profiel openbaar 

staat. 

2. En/of de Deelnemer deelt een post met “#mobiflow” en/of 

tagt “@mobiflow” in zijn/haar post en zorgt ervoor dat 

zijn/haar profiel openbaar staat. 

b. De extra waarde wordt aan het mobiliteitsbudget in de app toegevoegd 

wanneer het delen geverifieerd is door een medewerker van Mobiflow.  

Bijkomende Like-winactie:  
8. Eén Deelnemer zal bovenop zijn initiële winst 50 euro extra mobiliteitsbudget winnen 

via de like-winactie op Facebook en Instagram onder de volgende voorwaarden:  

a. De foto die op 31 oktober 2018 23u59 de meeste likes behaalt op zijn/haar 

Facebookpost is de winnaar van de like-winactie op Facebook en wint 50 euro 

extra mobiliteitsbudget: 

i. Elke vorm van “Vind ik leuk” (i.e. “Vind ik leuk”, “Geweldig”, “Haha”, 

“WoW”, “Droevig” of “Boos”) is evenwaardig.  

ii. Enkel de likes op de post op de Facebookpagina van Mobiflow tellen 

als volwaardige likes. 

iii. De winnaar wordt binnen de twee weken op de hoogte gebracht van 

zijn/haar winst. 

iv. De winnaar wordt binnen de twee weken bekendgemaakt op de 

Facebookpagina van Mobiflow. 

v. Het mobiliteitsbudget op het Mobiflow-account van de winnaar 

wordt binnen de twee weken verhoogd met 50 euro. 

b. De foto die op 31 oktober 2018 23u59 de meeste likes behaalt op zijn/haar 

Instagrampost is de winnaar van de like-winactie op Instagram en wint 50 

euro mobiliteitsbudget:  

i. Enkel posts die gepost zijn op openbare profielen worden in rekening 

genomen.  

ii. De winnaar wordt binnen de twee weken op de hoogte gebracht van 

zijn/haar winst. 

iii. De winnaar wordt binnen de twee weken bekendgemaakt op de 

Instagrampagina van Mobiflow. 



 

iv. Het mobiliteitsbudget op het Mobiflow-account van de winnaar 

wordt binnen de twee weken verhoogd met 50 euro. 

Hergebruik van gepubliceerde foto's:   
9. De Deelnemer stemt ermee in dat de Organisator de door hem gepubliceerde foto’s 

hetzij op Facebook, hetzij op Instagram, mag hergebruiken voor commerciële 

doeleinden. De organisator mag, o.a., de foto’s herposten op zijn eigen accounts 

en/of in stories. De foto’s kunnen ook gebruikt worden onder om het even welke 

formaat voor publicitaire campagnes van de Organisator. Het mogelijk hergebruik 

word in ieder geval beperkt tot één jaar na de eerste publicatie van de foto’s. De op 

die datum door de Organisator gepubliceerde foto’s kunnen verwijderd worden op 

simpel verzoek aan de Organisator.  

Duur van de Wedstrijd:   
10. De uiterste indiendatum is 31 oktober 2018 23u59. Hierna worden geen 

vouchercodes meer aanvaard.  

Prijsopeising : 
11. De vouchers moeten ten laatste voor 31 oktober 2018 verzilverd worden. 

12. Prijzen die bij de wedstrijd worden gewonnen, zijn niet overdraagbaar en 

persoonsgebonden. 

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

kanaal ook. 

14. Elke vouchercode kan slechts één keer worden verzilverd.  

15. Op elk Mobiflow-account kan slecht één vouchercode verzilverd worden.  

 

Aansprakelijkheid van de Organisator tegenover de Deelnemers :  
16. De Organisator draagt geen verantwoordelijkheid voor deelnames die om eender 

welke reden niet ontvangen werden.  

17. De Organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of 

ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs 

en/of deelname aan de wedstrijd. 

18. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van de prijs 

wanneer de Deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij 

zijn deelname. 

19. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-

mail communicatie, appfunctionaliteit) kunnen niet worden ingeroepen als grond 

voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens de 

Organisator. 

20. Indien  de Organisator genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te 

trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, 

kan Optimile hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 



 

Aansprakelijkheid van de Deelnemers tegenover de Organisator 

21. De Deelnemer die het Wedstrijdreglement of de gebruiksvoorwaarden van de 

Mobiflow-app, of meer in het algemeen, die in het kader van de Wedstrijd 

burgerlijke of strafrechtelijke inbreuken pleegt (met inbegrip van het gebruik van 

valse vouchers, het aanmaken van valse accounts om het aantal overwinningen te 

verhogen, de poging om het systeem van de Organisator te hacken), is onderworpen 

aan burgerlijke en strafrechtelijke vervolging. In dergelijk geval zal de Organisator 

volledige schadevergoeding van hem eisen 

Privacy: 
22. Iedere Deelnemer dient in het kader van de wedstrijd een aantal persoonsgegevens 

mee te delen aan de Organisator. De Organisator verbindt zich ertoe om de wet van 

30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot 

de verwerking van persoonsgegevens (verder de “Kaderwet”) integraal na te leven. 

De Kaderwet is toegankelijk via de website 

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/. 

23. De persoonsgegevens van iedere Deelnemer zullen niet langer worden bewaard dan 

vereist voor de deelname aan de Wedstrijd en/of het opeisen van de prijzen.  

24. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Organisator. 

25. De naar aanleiding van de wedstrijd verstrekte gegevens worden verzameld en 

verwerkt conform de privacyverklaring van de Organisator die toegankelijk is via 

[https://www.mobiflow.be/privacy-beleid/] en die integraal deel uitmaakt van het 

huidige reglement. 

Contact : 

Optimile nv 

Sassevaartstraat 46 bus 204 

Dok Noord, 9000 Gent 

+32 (0) 9 296 45 40 

info@optimile.eu 
 

http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
https://www.uitinbrussel.be/privacy

