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Wedstrijdreglement 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Bolero Crowdfunding – KBC Securities NV, 

Havenlaan 2, 1080 Brussel, hierna genoemd “de organisator”.  

Ondernemers kunnen gratis deelnemen aan de wedstrijd en dit tot zolang de wedstrijd 

loopt.  

Alle leden van Bolero Crowdfunding kunnen maximaal 3 stemmen uitbrengen waarvan 

maximaal 1 stem per ondernemer. De wedstrijd start op vrijdag 22 december 2018 13u. 

Donderdag 15 maart 2018 om 16 uur wordt de wedstrijd afgesloten. 

Om in aanmerking te komen voor een beoordeling/selectie door de jury moet je eerst de 

nodige stemmen halen. De start-ups die het meest aantal stemmen hebben verzameld 

volgens populariteit, worden vervolgens beoordeeld door een jury. 

De jury beoordeelt de startups op basis van een aantal parameters: 1/ business idee, 2/ 

business model, 3/ de link met health, high-tech & creativiteit, 4/ de link met uitdagingen 

voor de stad van morgen. Deze vier parameters wegen even zwaar door. Op die manier 

wordt een finale ranking opgemaakt van alle start-ups. In de jury zetelen de partners 

van and& summit & festival. 

De 38 beste startups winnen een gratis booth tijdens startup demo day op donderdag 3 

mei 2018. In geval van ex aequo zal de organisator een additionele schiftingsvraag 

uitsturen aan de betrokkenen.  

De 20 beste startups worden binnen deze selectie geselecteerd door dezelfde jury en 

mogen hun project live pitchen in de Leuvense Stadsschouwburg tijdens startup demo 

day op donderdag 3 mei 2018. De jury behoudt zich tevens het recht om vijf wildcards 

uit te delen. 

De winnende startups worden persoonlijk op de hoogte gebracht. De winnaars geven 

aan de Organisator hun kosteloze toestemming om hun naam en foto te gebruiken, 

inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden 

die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een jaar na 

afloop van de wedstrijd. 

Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of 

gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 

Organisator. 
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Als een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou worden verklaard, 

zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere 

bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare 

vervangende bepaling. 

Elke rechtspersoon kan maximaal 1 lidmaatschap aanmaken op het platform van 

Bolero Crowdfunding.  Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers 

zich onvoorwaardelijk akkoord met de bepalingen van dit reglement. De organisator 

behoudt zich het recht voor om stemmen nietig te verklaren indien zij van oordeel is dat 

niet volgens bovenvermeld wedstrijdreglement wordt gehandeld. De organisator 

behoudt zich het recht voor om een deelname van een ondernemer op elk moment stop 

te zetten. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of de wedstrijdprijs 

geheel of gedeeltelijk te wijzigen, of te annuleren als onvoorziene omstandigheden dit 

rechtvaardigen. 

De organisator of de door haar bij de wedstrijd betrokken derden kunnen in geen enkel 

geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden 

gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook. Ook niet voor technische 

onderbrekingen of gebreken, vertragingen in het internetverkeer of verlies of 

beschadiging van verstuurde gegevens, of uitsluitingen van de wedstrijd, behoudens voor 

schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de 

betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. 

Op deze actie is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische 

rechtbanken bevoegd. 

_______________________________________________________________________________________________ 

KBC Securities NV – Bolero Crowdfunding vindt respect voor uw privacy belangrijk. 

Daarom verwijzen we hier nogmaals naar onze algemene privacyverklaring, waarin we 

de verwerking van uw persoonsgegevens bespreken. U vindt ze op de Bolero 

Crowdfunding-website of kunt ze opvragen via info@bolerocrowdfunding.be.“Verder 

vragen we bijzondere aandacht voor het volgende: als u deelneemt aan deze wedstrijd 

kan Bolero Crowdfunding u commerciële berichten sturen met de door u opgegeven 

contactgegevens. U kunt te allen tijde aangeven dat u die commerciële berichten niet 

meer wenst te ontvangen.  
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