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Wedstrijdreglement Technovate 2019 
 
1. Organisatie 
 
1.1. Deze “Technovate” wedstrijd wordt georganiseerd door AE NV, met 

maatschappelijke zetel te 3001 Heverlee, Interleuvenlaan 27b, hierna “de 
organisator” of “AE” genoemd. 

 
2. Aanvaarding van de deelnemingsvoorwaarden 
 
2.1. De wedstrijd “Technovate” wordt uitsluitend beheerst door dit 

wedstrijdreglement. Elke deelnemer erkent kennis genomen te hebben 
van deze algemene deelnemingsvoorwaarden die van toepassing zijn op 
de deelname aan deze wedstrijd, en aanvaardt door zijn deelname deze 
voorwaarden integraal. 

 
3. Deelnemers 

 
3.1. De Technovate is toegankelijk voor iedere meerderjarige natuurlijke 

persoon die als student is ingeschreven aan een erkende Vlaamse 
universiteit of hogeschool (geldige studentenkaart dient als bewijs), 
hierna de “deelnemer” of “deelnemers” genoemd. 
 

3.2. Kunnen niet deelnemen aan deze wedstrijd: 
- de personeelsleden aan een erkende universiteit of hogeschool, de 

bestuurders en de onderaannemers van AE en haar gelieerde 
vennootschappen;  

- elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd 
deelneemt. 

 
4. Concept - Opdracht 
 
4.1 De opdracht is tweeledig en bestaat uit (1) het uitwerken van een nieuw 

Business idee binnen het thema van de circulaire economie en (2) de Pitch 
van het Business idee op donderdag 14 maart 2019 tijdens de ‘Feel the vibe’ 
fuif te Leuven.  

 
5. Deelname 
 
5.1. De deelnemers schrijven ofwel individueel ofwel per groep in. 

Het maximaal aantal deelnemers per ingeschreven groep ligt op 5 
personen. Het deelnemend individu heeft slechts éénmaal de mogelijkheid 
om zich in te schrijven, zij het op individuele basis, zij het in een groep. 

 
5.2. Geldige deelname aan de wedstrijd veronderstelt een inschrijving via de 

speciaal voorziene wedstrijdpagina: www.ae.be/registration-technovate. 
 



 
 

AE NV - Interleuvenlaan 27b 3001 Heverlee 
Technovate wedstrijdreglement 2 

5.3. AE kan ten allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden 
georganiseerd door AE NV voor een bepaalde periode uitsluiten in geval 
van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van 
misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 
Deze uitsluiting geldt onverminderd het recht van AE om eventuele 
schade te verhalen op deze betrokken personen. 
 

5.4. Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. 
 

5.5. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen 
volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de 
wedstrijd ontvangen worden, in aanmerking genomen. Laattijdige 
deelnames (na de vermelde afsluitingsdatum van de wedstrijd) worden 
niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. 
 

5.6. AE kan tussenkomen in bepaalde kosten verbonden aan het deelnemen aan 
de wedstrijd indien uitdrukkelijk en voorafgaandelijk overeengekomen 
door AE. 

6. Periode en deadline indiening Opdracht 
 

6.1. De wedstrijd start op 14/11/2018 om 08:00 uur. De wedstrijd eindigt op 
14/03/2019 om 22:00 uur. 
 

6.2. De deadline voor het indienen van het Business idee (artikel 4.1. (1)) is 
ontvangst door AE uiterlijk op 18/02/2019, 23:59 uur en dient uitsluitend 
per e-mail worden doorgestuurd naar Steffi Theuwissen 
(steffi.theuwissen@ae.be) met als onderwerp “Technovate” wedstrijd. 
 

7. Bepaling van de winnaar 
 

7.1. De winnende groep wordt gekozen door een wedstrijdjury, samengesteld 
door AE. De keuze van de winnende groep wordt autonoom genomen 
door AE. 
 

7.2. Deze winnende groep wordt publiekelijk bekend gemaakt op donderdag 
14 maart 2019 tijdens de ‘Feel the vibe’ fuif te Leuven. 
 

8. Prijzen en awards 
 

8.1. AE staat de winnende groep als hoofdprijs een reis naar Singapore toe 
met de studentenvereniging Academics for Technology (AFT). De 
deelnemers verklaren op de hoogte te zijn van de data waarop de reis zal 
doorgaan (9-17 april 2019), zorgen voor hun beschikbaarheid tijdens deze 
periode en voor het beschikken over een paspoort. De deelnemers 
aanvaarden dat deelname aan de betreffende handelsreis de enige 
mogelijkheid is tot in ontvangstname van de hoofdprijs. Deze hoofdprijs 
kan niet worden omgezet in een som geld, worden ingeruild of 
gecompenseerd op enigerlei wijze indien deelnemers om welke reden dan 
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ook niet in staat zouden zijn om deel te nemen aan de handelsreis. 
Deelname aan de handelsreis gebeurt volgens een vooraf vastgelegd 
reisprogramma dat de winnende groep zal volgen. Indien leden van de 
winnende groep zelf zouden beslissen dit programma niet te volgen, zijn 
ze zelf verantwoordelijk voor de betaling van hun activiteiten, vervoer en 
consumptie en zullen zij eveneens niet vallen onder de door AE voorziene 
verzekering. 
 

8.2. Naast de hoofdprijs, worden de volgende awards toegekend: 

- Beste technische uitwerking 
- Publieksprijs 

8.3. De organisator behoudt zich ertoe deze prijzen gedurende de wedstrijd 
aan te passen door gelijkwaardige prijzen. 
 

8.4. Uitslagen en beslissingen van AE NV en van de wedstrijdjury kunnen niet 
worden aangevochten, om welke reden ook. 
 

9. Intellectuele eigendom 
 

9.1. De deelnemers gaan akkoord om in ruil voor deelname aan de wedstrijd en 
de hieraan verbonden voordelen de volle eigendom van de opdracht over 
te dragen aan AE. Deze overdracht omvat minstens de intellectuele 
eigendom van de resultaten van de Technovate en de opdracht, het recht 
om de opdracht geheel of gedeeltelijk te wijzigen, verbeteren, te laten 
reproduceren zowel online als op materiële dragers, mee te delen en te 
archiveren en dit wereldwijd. 
 

9.2. AE maakt uitdrukkelijk voorbehoud om in eerste instantie te beslissen of 
zij al dan niet verder zal investeren in de door de deelnemers gecreëerde 
resultaten. Indien AE geen gebruik maakt van dit recht dan is zij bereid 
afstand te doen van haar intellectueel eigendomsrecht. Dit geeft de 
deelnemers de kans om hun creaties verder uit te werken indien gewenst. 
Afstand van enig intellectueel eigendomsrecht kan enkel na schriftelijk 
akkoord door de bevoegde persoon binnen AE. 
 

9.3. Met betrekking tot artikelen 4, 9.1 en 9.2 benadrukt AE de wenselijkheid 
van een eigen creatieve inbreng van de deelnemers. De deelnemers 
verklaren dat de opdracht, noch in zijn geheel, noch in een bepaald 
onderdeel een inbreuk maakt op het auteursrecht, merkenrecht of enig 
ander recht van derden (met inbegrip van intellectuele 
eigendomsrechten), op enige wetgeving en dat voor zover in het werk 
portretten en afbeeldingen zijn opgenomen, de nodige toestemmingen 
tot publicatie van deze portretten en afbeeldingen zijn verkregen. 
 

10. Gebruik van afbeelding van de deelnemer(s) 
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10.1. De deelnemers (inclusief de winnaars) van de wedstrijd verlenen AE de 
toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding 
verschuldigd zijn, beelden (zoals bv. foto’s) en geluiden van hen en/of hun 
winnende antwoorden te reproduceren en te publiceren op onder meer 
de website en sociale media, en dit zonder enige territoriale of 
tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of ter 
promotie van AE. 
 

11. Privacy 
 

11.1. AE is de verwerkingsverantwoordelijke van deze wedstrijd en verbindt er 
zich toe om de bepalingen van de toepasselijke privacyregulering te 
respecteren. 
 

11.2. De door de deelnemer(s) meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel 
gebruikt worden voor volgende doeleinden: (i) de uitvoering in het kader 
van deze wedstrijd; (ii) reclame- en/of marketingdoeleinden zodat AE 
deelnemer(s) op de hoogte kan houden van haar activiteiten. De 
deelnemers aan de wedstrijd geven AE uitdrukkelijk de toestemming om 
hun gegevens op te slaan in een bestand. Deze gegevens worden niet 
doorgegeven aan derden. 
 

11.3. De verwerking van de persoonlijke gegevens van de deelnemers zal niet 
langer duren dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. 
 

11.4. Deelnemers beschikken over een wettelijk recht op inzage en eventuele 
correctie van hun persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie 
studentenkaart) kunnen deelnemers via een schriftelijke, gedateerde en 
ondertekende aanvraag aan privacy@ae.be, gratis de schriftelijke 
mededeling bekomen van hun persoonsgegevens. 
 

11.5. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing (zie artikel 12.2 (ii) 
hierboven) kan elke deelnemer zich kosteloos verzetten tegen het gebruik 
van deze gegevens, waarbij zij zich richten tot privacy@ae.be. 
 

11.6. Voor eventuele verdere vragen zie ons privacy statement op: 
https://www.ae.be/information/legal/ae-privacy-policy.  
 

12. Aansprakelijkheid - exoneratie 
 

12.1. AE kan, behoudens eigen opzettelijke fout, op geen enkele wijze 
aansprakelijk kunnen gehouden worden voor enige mogelijke schade met 
inbegrip van directe, indirecte of gevolgschade, omwille van en zonder dat 
dit limitatief is, verlies, diefstal, gebeurlijke ongevallen, lichamelijke letsels, 
overlijden of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een 
gewonnen prijs. 
 



 
 

AE NV - Interleuvenlaan 27b 3001 Heverlee 
Technovate wedstrijdreglement 5 

12.2. De deelnemers van de winnende groep vrijwaren AE voor alle aanspraken 
van derden inzake de financiële gevolgen van elke materiële en/of 
lichamelijke schade voortvloeiende uit en onlosmakelijk verbonden met 
een fout of nalatigheid van één van de deelnemers. 
 

12.3. Ondanks alle voorzorgen die AE treft bij het opstellen en voorbereiden van 
de communicatie, valt niet uit te sluiten dat informatie onvolledig, 
incorrect of onvoldoende is. Dergelijke fouten binden AE niet en kunnen 
haar evenmin worden tegengeworpen. 
 

12.4. AE kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van 
overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van AE  ligt, de duur 
van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast 
of simpelweg wordt geannuleerd. 
 

13. Geschillenregeling 
 

13.1. Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door 
AE behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de 
deelnemers betwist worden. 
 

13.2. De verhouding tussen AE en de deelnemers wordt beheerst door het 
Belgisch recht. Alle geschillen tussen AE en een deelnemer over het 
bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd 
en dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van 
de rechtbanken van het arrondissement Leuven.  
 

14. Algemene bepalingen 
 

14.1. AE kan ten allen tijde de deelnemingsvoorwaarden aanpassen. De oude 
deelnemingsvoorwaarden blijven dan wel gelden voor de op dat moment 
lopende wedstrijden. AE kan om organisatorische redenen ook andere 
onderdelen van dit reglement wijzigen. 
 

14.2. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en 
onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie 
gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle 
bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd kunnen mee 
opgenomen worden als aanvulling van het  reglement. Alle beslissingen 
vanwege de organisatie zijn zonder verhaal. 
 
 

Het wedstrijdreglement voor Technovate is opgemaakt te Leuven op 14 
november 2018 en gepubliceerd op de website: www.ae.be/registration-
technovate. 


