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Algemeen wedstrijdreglement voor de wedstrijd “win 1 jaar gratis op kot in Leuven”  

1.Inleiding: 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden 

voor de wedstrijd georganiseerd door Studentencomfort NV met maatschappelijke zetel in de 

Naamsestraat  111 Leuven en zijn kantoren Naamsesteenweg 48 in Heverlee en Naamsestraat 114 in 

Leuven. 

2. Deelnemingsvoorwaarden: 

-In principe kan iedere student die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is deelnemen 

aan  deze wedstrijd. Ook zij die in 2016 nog 18 jaar moeten worden. 

- Je moet voltijds ingeschreven zijn in een school/faculteit academiejaar 2016-2017. Stel dat jij er als 

winnaar uitkomt maar je hebt je nog niet ingeschreven dan heb je tijd tot 15 september 2016 om ons 

een inschrijvingsbewijs te bezorgen. 

-Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle 

deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op 

schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

-De prijs is nominatief (strikt op naam van de geselecteerden) en kan niet doorgegeven of verkocht 

worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op 

internetsites. 

-Indien de winnaar reeds een huurcontract bij ons heeft ondertekenend voor het nieuwe 

academiejaar 2016-2017 dan krijgt hij de keuze om dit contract te laten omzetten in “1 jaar gratis kot” 

of hij mag zijn contract annuleren en een andere kiezen in “The Village”of elders in ons aanbod. 

-Indien je als winnaar recht hebt op “1 jaar gratis kot” dan ben je niet verplicht om een kot te nemen 

in “The Village” Burgemeesterstraat maar mag je eventueel  ook een andere keuze maken in ons 

aanbod  tot een waarde van 6700 € (huurgelden + verbruik water, elektriciteit, water, verwarming, 

kotnet, brandverzekering, onderhoud gemene delen). Er kan geen vergoeding/compensatie zijn 

indien je een goedkoper kot kiest elders. 
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-De prijs is enkel opneembaar in het academiejaar 2016-2017. 

-De winnaar zal een waarborg van twee maanden huur moeten storten zodat wij een garantie krijgen 

dat je de kamer terug geeft in de staat zoals je hem hebt gekregen. Uiteraard krijg je de waarborg 

volledig terug als er geen schade wordt vastgesteld. 

-Buiten de waarborg moet je ons ook 91 € “tweede verblijf storten”. Deze moeten wij doorstorten 

naar de Stad Leuven. 

3.Hoe kan je winnen 

- Diegene die de meeste nieuwe huurders kan aanbrengen die iets huren uit onze portefeuille 

gedurende de wedstrijdperiode van 1 maart 2016 tot 20 augustus 2016 wint “1 jaar gratis kot”. 

(nieuwe huurders wil zeggen dat ze geen contract bij ons hebben ondertekend  voor het 

academiejaar 2015-2016). 

- Indien er meerdere kandidaten hetzelfde aantal hebben zullen zij allen worden uitgenodigd  bij ons 

op kantoor  voor een drankje en zal een onschuldige hand de winnaar trekken . 

4.Wedstrijdverloop 

-Ten laatste op 20 augustus moeten alle wedstrijdformulieren bij ons zijn binnengebracht op kantoor. 

-Best doe je dit persoonlijk zodat deze niet verloren gaan in de post.(wij zijn hiervoor niet 

verantwoordelijk) 

-Ten laatste op 30 augustus zullen wij de winnaar bekend maken zowel op onze site als telefonisch. 

-Iedere deelnemer mag het wedstrijdformulier onbeperkt kopiëren. Indien er door jouw reclame een 

kandidaat een huurcontract tekent bij ons dan geef je hem best een ingevuld wedstrijdformulier mee. 

-Het eerste gedeelte vul jezelf in en het tweede gedeelte zullen wij aanvullen en ondertekenen 

indien de kandidaat zijn contract komt tekenen.  Deze geven we dan ingevuld terug mee zodat jij dit 

ook kan terug vragen aan hen. 

 

Wij wensen je allen heel veel succes…en dat de beste mag winnen. 

 

 

 


