Publieksstemming LangZullenWeLezen 2018

1.

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de publieksstemming onder de naam
‘LangZullenWeLezen’ (hierna ook naar verwezen als ‘LZWL’) wordt georganiseerd door de
Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, NV van publiek recht, met
maatschappelijke zetel te 1043 Brussel, Auguste Reyerslaan 52, en met
ondernemingsnummer 0244.142.664 (‘VRT’ of de ‘Organisator’).
Het publiek kan vanaf 17 september (00u01) tot en met 14 oktober 2018 (23u59) op de
boeken in de longlist stemmen via de onlinestemmodule op het LZWL-platform.
Door deelname aan de stemming gaat u volledig en onvoorwaardelijk akkoord met de
afspraken die in deze voorwaarden worden geformuleerd.

2.

Boeken

De boeken die in aanmerking komen voor de LZWL-trofeeën, moeten aan de volgende
voorwaarden voldoen. Het moet gaan om boeken die:
•

voor het eerst, in print of elektronisch, via een uitgeverij, in eigen beheer
of via crowdfunding zijn uitgegeven in de periode van 1 september 2017 tot
en met 31 augustus 2018. In geval van betwisting over de uitgavedatum,
bieden de gegevens op boek.be uitsluitsel

•

oorspronkelijk in het Nederlands geschreven (niet vanuit een andere taal
naar het Nederlands vertaald)

•

behoren tot één van de volgende 10 categorieën, waarin trofeeën zullen
worden toegekend, kunnen worden gevat:

1.

Prenten- & kinderboek (tot 12 jaar)

2.

Jeugdboeken & Young Adult

3.

Fictie

4.

Thriller & Detective

5.

Poëzie

6.

Actualiteit

7.

Geschiedenis

8.

Mens & Maatschappij

9.

Kunst & Cultuur

10.

Strip & Graphic Novel

3.

Wie kan deelnemen aan de stemming?

Het deelnemen aan de stemming is gratis en staat uitsluitend open voor inwoners van
België en Nederland.
Minderjarigen kunnen stemmen als zij de toestemming van hun ouders (of van de persoon
die het ouderlijk gezag uitoefent) hebben. Kinderen tot 12 jaar kunnen stemmen via
Ketnet.be en zijn voor hun stemming aan de gestelde voorwaarden onderworpen.
De VRT kan elke deelnemer uitsluiten, onder meer in geval van misbruik, misleiding,
bedrog, kwade trouw of het niet naleven van deze voorwaarden.

4.

Hoe kan u aan de stemming deelnemen?

Kandidaat-deelnemers kunnen zich registreren via het VRT- profiel op het LZWL-platform.
Zij kunnen stemmen binnen elke van de 10 categorieën, waarin trofeeën zullen worden
toegekend.
Elke deelnemer mag aan één stemronde deelnemen, waarbij deze naar eigen keuze de
categorieën kan selecteren waarin hij/zij wilt stemmen en één enkele stem in elke
geselecteerde categorie kan uitbrengen. Eerder uitgebrachte stemmen kunnen nadien nog
gewijzigd worden door opnieuw in te loggen met het VRT-profiel, enkel de stemmen
uitgebracht op het laatst geregistreerde stemformulier worden in rekening gebracht. Alle
vorige stemmen worden gewist.
Deelnemers tot 12 jaar kunnen enkel stemmen binnen de categorie “Prenten- en
kinderboek” op ketnet.be, waarin zij één stem kunnen uitbrengen.
Deelnemers tot 12 jaar kunnen enkel stemmen binnen de categorie “Prenten- en
kinderboek” op ketnet.be, waarin zij één stem kunnen uitbrengen.

5.

Bekendmaking van de winnaar van de trofeeën

Er worden in totaal 10 trofeeën toegekend, namelijk één per categorie voor het ‘meest
favoriete’ boek in de betrokken categorieën. De bekendmaking van de trofeeën vindt
plaats gedurende de week van 22 oktober 2018.
Binnen de betrokken categorieën wordt er een trofee uitgereikt aan het boek die in de
categorie de meeste stemmen ontvangen heeft (dus bij eenvoudige meerderheid van
stemmen). In geval van ex aequo voor de eerste plaats, zal de vakjury voor de betrokken
categorie beslissen bij eenvoudige meerderheid van stemmen, waarbij elk jurylid dus één
stem heeft. Per categorie is er een vijfkoppige vakjury samengesteld die bestaat uit
interne experten (van de VRT) en externe experten, op basis van zijn of haar kennis van
het recente boekenaanbod in de betrokken categorie. Er worden in totaal dus tien
vakjury’s samengesteld, met elk vijf experten.
Het kan dus technisch mogelijk zijn dat eenzelfde auteur meerdere trofeeën wint.

De winnende auteurs krijgen een trofee voor de betrokken categorie waarin hun boek de
meeste stemmen heeft.
De uitslag van de publieksstemming, en in voorkomend geval de stemming van de
betrokken vakjury bij een ex aequo, en de daaropvolgende aanduiding van de winnende
auteurs, is bindend en onherroepelijk. Deze uitslag kan, net als de resultaten van andere
stemmingen binnen de uitreiking van deze trofeeën, niet worden aangevochten en
daarover wordt niet gecorrespondeerd met de VRT.

6.

Bij deelname aan de stemming, kan u ook meedingen voor een prijs. Hoe
kan u aan de wedstrijd deelnemen?

Elke deelnemer aan de publieksstemming krijgt de mogelijkheid deel te nemen aan de
wedstrijd. De uitnodiging tot deelname aan de wedstrijd en de wedstrijdvraag worden
aangeboden in de loop van de online-stemprocedure op langzullenwelezen.be of, voor
deelnemers tot 12 jaar, op ketnet.be. De prijs omvat een boekenpakket bestaande uit de
winnende en gesigneerde boeken (10 in totaal) van de LZWL-trofeeën of, voor deelnemers
tot 12 jaar, de 10 boeken op de longlist voor de categorie “Prenten- en kinderboek”.
De deelname aan de wedstrijd en de bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd zijn
onderworpen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in het wedstrijdreglement.

7.

Aansprakelijkheid

1.

De VRT is niet aansprakelijk voor enige druk-, spel- en/of zetfouten.

2.

Elke deelnemer aanvaardt zijn eigen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit
zijn/haar deelname aan de stemming.

3.

De VRT is niet aansprakelijk voor technische, logistieke en/of materiële storingen,
die deelname aan de stemming onmogelijk maakt, noch voor elk feit van een derde
of andere deelnemer dat schade kan veroorzaken.

8.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van deze stemming zal VRT de persoonsgegevens van deelnemers daaraan
kunnen verwerken met respect voor de persoonlijke levenssfeer zoals bepaald door de
Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van
Richtlijn 95/46/EG en nationale uitvoeringswetten (Algemene Verordening
Gegevensbescherming), en in overeenstemming met haar privacy-beleid. Tenzij VRT
hiertoe wettelijk verplicht zou zijn, zullen de gegevens niet voor andere doeleinden
worden gebruikt.

9.

Algemene bepalingen

1.

De VRT kan de publieksstemming, of een onderdeel daarvan, zonder voorafgaande
aankondiging stopzetten, inkorten of uitstellen en/of deze voorwaarden eenzijdig
en zonder voorafgaande aankondiging wijzigen. De meest recente versie van deze
voorwaarden staat op het LZWL-platform.

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de publieksstemming
maken deel uit van deze voorwaarden.
2.

Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen
die uit deze voorwaarden en/of de publieksstemming voortvloeien of anderszins
daarmee verband houden, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te
Brussel.

