
 
Wedstrijdreglement 
proximuscyclingeseries.com is een initiatief van Flanders Classics (zetel te Harensesteenweg 228, 1800 Vilvoorde 
, met ondernemingsnummer 0818.388.802) in samenwerking met META (META BVBA, met de zetel te 
Harmoniestraat 52, 2300 Turnhout, met ondernemingsnummer 0829.501.339). Flanders Classics en META 
worden hierna ook samen de “Organisatoren” genoemd.  

1. Inleiding 

Dit is het algemene wedstrijdreglement voor alle challenges, races en andere acties die worden georganiseerd 

op of via proximuscyclingeseries.com. Door zich in te schrijven of deel te nemen aan een challenge, race of 

andere actie, verklaart de deelnemer uitdrukkelijk het reglement te kennen en te aanvaarden, en erkent de 
deelnemer de rechtsgeldigheid van de bepalingen uit dit reglement en de beslissingen die de Organisatoren 
nemen op basis van dit reglement.  

Indien voor een bepaalde challenge of race specifieke voorwaarden gelden, wordt voor de challenge of race in 
kwestie een Bijzonder Wedstrijdreglement voorzien, al dan niet ter aanvulling van dit Reglement, waarvan de 
inhoud voorrang heeft op die van dit Reglement. 

2. Deelnemingsvoorwaarden  

Iedereen die op het ogenblik van de challenge of race 18 jaar of ouder is, kan deelnemen aan de challenge of 
race op proximuscyclingeseries.com met uitzondering van personeelsleden en freelance medewerkers van 
META en RGT en personen die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd, bijvoorbeeld als sponsor. 

Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan een challenge of race, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben 
van beide ouders of hun voogd.  Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar 
op elk ogenblik verdere deelname aan de challenge of race worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs 
worden afgenomen.  

Tenzij anders bepaald mag elke persoon meerdere keren deelnemen aan een challenge of race. Deelnemen kan 
enkel in eigen naam. De deelnemer mag zich niet laten vervangen door een andere persoon. 

Na elke race moet de top 3 onmiddellijk een video van gewichtopname + serienummer van de gebruikte 
fietstrainer doorsturen naar de Organisatie. Als men dat weigert, zal het resultaat niet meetellen voor het 
officiële eindklassement. 

3. Wedstrijdverloop 

Om geldig deel te nemen aan een challenge of race moet de deelnemer ingeschreven zijn met een geldig, correct 
en volledig ingevuld profiel, en voldoen aan alle andere (bijzondere) inschrijvingsvoorwaarden die worden 
gecommuniceerd via proximuscyclingeseries.com.  

Bij deelname aan een challenge of race, worden prijzen en/of virtuele credits uitgereikt in lijn met de 
wedstrijdregels die door de Organisatoren worden opgelegd.  Het wedstrijdverloop en de aard van een challenge 
of race wordt wedstrijd per wedstrijd bepaald en vermeld. 
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4. Prijzen 

De Organisatoren zijn verantwoordelijk voor het uitreiken van de prijzen, tenzij anders bepaald op 
proximuscyclingeseries.com. Voor vragen en klachten kan een deelnemer zich richten tot META via het 
contactformulier op haar website: https://teammeta.eu/contact/.  

De prijs is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan een derde. Een prijs kan uitsluitend worden 
toegekend aan de winnaar (eigenaar van het telefoonnummer/e-mailadres).  

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

Indien de gewonnen prijs bestaat uit vrijkaarten voor een evenement of iets van die aard, kan er bij afgelasting 
geen aanspraak gemaakt worden op enige vorm van compensatie. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan 
kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.  

Winnaars worden gecontacteerd via brief, e-mail, telefonisch contact of via SMS, afhankelijk van de betrokken 
wedstrijd. Winnaars kunnen ook worden bekendgemaakt via alle uitingswijzen van het organiserende medium. 

De Organisatoren hebben het recht om een prijs in handen van de winnaars te overhandigen en om gebruik te 
maken van hun naam evenals van foto's genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor 
promotionele doeleinden. Door zijn deelname aan de challenge of race verklaart de deelnemer formeel dat hij 
zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor zijn identificatie, om hem te contacteren indien 
hij de winnaar is. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal 
worden aan het publiek. 

5. Aansprakelijkheid 

De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor technische problemen die plaatsvinden bij challenges of races.  

De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich 
zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een challenge of race.  

De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer 
onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.  

De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij 
het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs 
aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan zijn de 
Organisatoren niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als 
bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kunnen de 
Organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld.  

Winnaars die gecontacteerd zijn krijgen één maand (30 kalenderdagen) de tijd om hun prijs te claimen en META 
van de nodige informatie te voorzien die nodig is om de prijs te kunnen leveren. Na deze maand maakt de 
winnaar geen aanspraak meer op de prijs en wordt de prijs teruggegeven aan de aanbieder. 

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook 
vanwege de organisator. 

Indien de Organisatoren genoodzaakt zijn een challenge of race uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kunnen de Organisatoren hiervoor op 
geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  



6. Personengegevens 

De Organisatoren zijn de verwerkingsverantwoordelijken van de persoonsgegevens van deelnemers die 
verwerkt worden in het kader van hun inschrijving en deelname aan challenge of race via 
proximuscyclingeseries.com.  

Het beleid van Flanders Classics en META met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden geraadpleegd 
onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van Flanders Classics en Meta, met name 
https://www.flandersclassics.be/nl/privacy-policy; https://teammeta.eu/privacy-policy/ 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, 
naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals Youtube, facebook, ...), 
alsook de website en online kanalen van eventuele mede-organisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook 
gefilmd kunnen worden voor een (televisie)reportage over de challenge of race. 

7. Toezicht op wedstrijd en beslissingen  

De Organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de challenge of race. In geval niet aan alle 
voorwaarden van dit wedstrijdreglement of andere (bijzondere) wedstrijdregels is voldaan of in geval van 
misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw ( bv een foutieve ijking van de trainer of verdachte wijzigingen 
van de fysieke kwaliteiten) behouden de Organisatoren zich het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten 
van de challenge of race en hem ook - al dan niet definitief - voor andere challenge of race van 
proximuscyclingeseries.com uit te sluiten. In dit geval worden verdiende prijzen of credits ingehouden door de 
Organisatoren. 

In de wedstrijden zal een automatisch managementsysteem worden gebruikt om onregelmatigheden op te 
sporen, dat zal worden geëvalueerd en gecontroleerd door een team van technici die verdachte resultaten zullen 
analyseren. Hiervoor kunnen zij de ritgegevens van alle deelnemers controleren. Bovendien zullen ze toegang 
hebben tot de profielgegevens van alle deelnemers in de RGT databank om de capaciteiten van elke deelnemer 
te controleren.  

Alle resultaten worden door de Organisatoren gecontroleerd, waarbij de resultaten die ongeschikt worden 
geacht, worden verwijderd, hetzij door de gegevens die tijdens de sessie zijn geregistreerd, hetzij omdat de 
verstrekte gegevens niet correct of waarheidsgetrouw zijn. Op dezelfde manier wordt de geschiedenis van de 
deelnemer gecontroleerd om na te gaan of de verstrekte gegevens juist zijn en geen plotselinge, onrealistische 
veranderingen in hun fysieke of prestatieparameters vertonen.  

Punten waarmee rekening wordt gehouden bij het ongeldig maken van de resultaten: 

• Wijzigingen van het gewicht van de gebruiker, evenals frauduleuze waarden.  

• Plotselinge veranderingen in de prestaties in vergelijking met uw geschiedenis.  

• Gemiddelden van watts die niet overeenkomen met de werkelijkheid (vooral lage Watts/Kg met 
snelheden die niet overeenkomen).  

• Onrealistische snelheid of vermogenspieken.  

• Onrealistische snelheidsgemiddelden.  

• Onjuiste kalibratie of fouten van de gebruikte apparaten.  

• Ongeldige naam.  

De Organisatoren behouden zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave te vragen 
van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Flanders Classics 
geleden schade (inclusief imago-schade). 

https://teammeta.eu/privacy-policy/


De uitslag van een challenge of race is bindend en onherroepelijk, tenzij niet aan alle voorwaarden van dit 
wedstrijdreglement of andere (bijzondere) wedstrijdregels is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, 
bedrog of kwade trouw. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een challenge of 
race kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch). Beslissingen tot aanduiding van 
winnaars zijn definitief, behoudens het recht van de Organisatoren om in te grijpen 

8. Het reglement  

Door deel te nemen aan challenge of race die via proximuscyclingeseries.com plaatsvinden, aanvaardt de 
deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die de Organisatoren in verband met de 
challenge of race zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de challenge of race gelden als punt 
van reglement.  

Indien zulks vereist is, kunnen de Organisatoren dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement 
wordt bekendgemaakt op de website proximuscyclingeseries.com en kan daar desgewenst worden afgedrukt. 


