MET UITZONDERING VAN DE MERKEN VAN DE SPONSOR OF ANDERE GOEDGEKEURDE MERKEN
(HIERONDER BEPAALD), MAG EEN INZENDING GEEN HANDELSMERKEN, LOGO'S, BEROEPSKLEDIJ OF
PROMOTIE VAN ANDERE DERDEN - MERKEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN – BEVATTEN.
De Red Bull Soapbox Race 2017 (het “Event”) wordt gesponsord door Red Bull België, Jet Import NV,
Rekkemstraat 58, 8930 Lauwe (“Red Bull” of “Sponsor”).
Door het officiële Red Bull Soapbox Race Inzendingsformulier in te vullen, verklaart u zich akkoord met
deze Voorwaarden en garandeert u dat u, de teamleider, de piloot, de copiloot (indien van toepassing)
en elk lid van de pit crew (samen, het “Team”) voldoen aan alle toelatingseisen hieronder.
Toelatingseisen. Het Event is open voor deelnemers die een Teaminschrijving indienen, zoals
hieronder beschreven. Elk lid van het Team moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn op 10
september 2017 en woonachtig zijn in België.
Om deel te nemen, verklaart elk lid van elk Team zich akkoord met deze Voorwaarden. Red Bull kan als
enige, naar eigen goeddunken, het tijdsbestek van eender welke actie of inactiviteit in verband met
het Event bepalen. Alle tijdstippen vermeld in deze Voorwaarden zijn CET +1 tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld. Red Bull mag eender welke deadlines in deze Voorwaarden herzien na kennisgeving aan de
Teams en dit naar Red Bulls eigen goeddunken.
Ongeldig waar verboden. Werknemers van Red Bull België. En haar moedermaatschappijen,
dochterondernemingen, filialen, reclamebureaus, pr-agentschappen, prijsleveranciers, inclusief
leveranciers die diensten leveren in verband met dit evenement (samen, de "Sponsorpartners"), en
medewerkers, agenten, bestuurders, functionarissen (inclusief leden van hun directe familie - d.w.z.
echtgenoot, moeder, vader, schoonfamilie, grootmoeder, grootvader, broer, zus, kinderen en
kleinkinderen - van degenen die in hetzelfde gezin leven) van de Sponsor of van een Sponsorpartner
komen niet in aanmerking voor deelname. Het Event is onderworpen aan alle toepasselijke federale,
nationale en lokale wetten.
Red Bull behoudt zich het recht voor om het e-mailadres dat u verstrekte te verifiëren en om op elk
moment en naar eigen goeddunken een bewijs op te vragen van uw leeftijd, identiteit en/of andere
verstrekte gegevens. In het geval van een geschil zullen de inzendingen die een ongeldig e-mailadres
bevatten of onjuiste gegevens over uw leeftijd of verblijfplaats niet toegelaten worden.
Inzendingsperiode. Om aan de toelatingseisen te voldoen, moet elk Team eerst een Inzendingskit
aanvragen via de methodes op www.Redbullsoapboxrace.com/be/. Om een Inzendingskit te
ontvangen, moet u Red Bull persoonlijke informatie verstrekken, inclusief uw naam en adres. U
begrijpt dat u uw informatie verstrekt aan Red Bull. De informatie die u verstrekt aan Red Bull zal
alleen gebruikt worden in overeenstemming met Red Bulls Privacybeleid. Door een
inschrijvingsformulier in te dienen, garandeert u aan alle hierin beschreven vereisten te voldoen.
Inzendingen voor het Event mogen ingediend worden vanaf 12 uur ‘s middags CET+1 op 19 april 2017
tot en met 12 uur ‘s middags CET+1 op 21 juni 2017 (de “Inzendingsperiode”).
Om een inzending in te dienen, moet u: (i) het ontwerp van uw Teams voorgestelde Zeepkistprototype
(het “Prototype”) schetsen op het schetsblad dat deel uitmaakt van de Inzendingskit; (ii) alle vereiste
informatie op het Inzendingsformulier invullen, inclusief de namen en leeftijden van elk Teamlid; en

(iii) het vervolledigde Prototype en Inzendingsformulier (samen, de “Inzending”) opsturen naar Julie
Savon-Vanderzeepkisten: Red Bull Zeepkistenrace/Caisses a Savon, DA 853- 601-5, 2300 Turnhout.
Alle Inzendingen moeten een postdatum hebben die binnen de Inzendingsperiode valt.
Red Bull raadt de deelnemers aan om bij het formuleren van hun ontwerpen rekening te houden met
de ontwerpspecificaties uit de Ontwerphandleiding in de Inzendingskit.
Indien u als Deelnemer (zoals hieronder uiteengezet) geselecteerd werd, zullen alleen de personen die
vermeld worden op het Inzendingsformulier van het Team mogen deelnemen aan het Event.
Deelnemers die een Inzending indienen in naam van een Team moeten de voorafgaandelijke
toestemming van elk Teamlid hebben.
Onvolledige, onduidelijke of onleesbare Inzendingen zullen als ongeldig bestempeld worden. Er wordt
slechts één (1) inzending toegestaan per team. Alleen Inzendingen die gebruik maken van het officiële
schetsblad uit de Inzendingskit en officiële Inzendingsformulieren zullen aanvaard worden.
Jurering Inzendingenfase. Op of omstreeks 1 juli 2017 zullen alle Inzendingen met een postdatum die
binnen de Inzendingsperiode valt, beoordeeld worden door het panel van de officiële Zeepkistenjury
(de “Inzendingenjury”), door Red Bull naar eigen goeddunken samengesteld. De Inzendingenjury zal
zijn beslissingen baseren op de volgende criteria: (i) vindingrijkheid; (ii) creativiteit; (iii) racevermogen;
en (iv) veiligheid en naleving van ontwerpvoorschriften.
De zeventig (70) hoogst gequoteerde, in aanmerking komende, inzendingen die tijdens de
Inzendingsperiode werden ingediend, zoals door de Inzendingsjury naar eigen goeddunken bepaald,
zullen als deelnemers worden aangeduid en deze Teams zullen in aanmerking komen voor deelname
aan de Bouwfase (“Deelnemers”). De Jury behoudt zich het recht voor om aanvullende reserveinzendingen te selecteren, die zij als volgende hoogst gequoteerde kunnen aanduiden, en een lijst in
dalende volgorde aan te leggen, voor het geval een inzending ongeldig mocht blijken of niet in
aanmerking zou komen. Red Bull behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken reserveDeelnemers te selecteren die op de hoogte worden gesteld van het feit dat zij op elk moment van de
Bouwperiode hun voorgestelde Zeepkist moeten bouwen (zoals hieronder gedefinieerd).
Bouwperiode. De Deelnemers die tijdens de Inzendingenfase geselecteerd werden, moeten hun
voorgestelde Zeepkistvoertuig (elk, een “Voertuig”) bouwen in overeenstemming met hun Teams
voorgedragen Prototype. Het Voertuig moet gebouwd worden tussen de datum dat de deelnemende
teams werden aangekondigd en 10 september 2017 (de “Bouwperiode”).
U verklaart en garandeert dat de bouw van het Voertuig van uw Team enkel zal plaatsvinden tijdens
de Bouwfase. Elke Deelnemer die een Voertuig gebruikt dat buiten de Bouwperiode gebouwd werd,
wordt gediskwalificeerd.
Tijdens de Bouwperiode zal Red Bull de Deelnemers per telefoon contacteren om de vorderingen van
de bouw van hun Voertuig te bespreken. Dergelijke contacten kunnen ook, naar Red Bulls eigen
goeddunken, een bezoek van Red Bull, media- of andere agentschappen die door Red Bull zijn
gemachtigd, omvatten.
Het Voertuig van elk Team moet overeenkomen met het Prototype-ontwerp dat voorgedragen werd
bij de Inzending van dat Team.

Eventfase. Na de afronding van een succesvolle Bouwperiode (door Red Bull naar eigen goeddunken
te bepalen), zullen de geselecteerde Deelnemers in kennis gesteld worden en verzocht worden hun
Voertuigen ten allerlaatste op 9 september 2017 naar Kluisbergen in België te brengen, en met hun
Voertuigen te racen in het Event dat op 10 september 2017 in Kluisbergen zal plaatsvinden.
Alle Teams en hun Voertuigen moeten, ten allerlaatste op 10 september 2017 te Kluisbergen
aankomen, op een tijdstip dat door Red Bull zal bepaald worden. Op de locatie van het event (tijdstip
nog te bepalen door Red Bull), zal een jurypanel dat door Red Bull naar eigen goeddunken werd
geselecteerd (de “Eventjury”) een technische controle uitvoeren op alle Voertuigen en inspecteren of
aan de constructievoorschriften voldaan werd. Alle kosten verbonden aan de deelname aan de
Bouwfase en Eventfase (inclusief, maar niet beperkt tot, de materialen vereist voor de bouw van de
Zeepkist, accommodatie, en transport van het Event in Kluisbergen) vallen ten laste van de individuele
teams.
Individuele Team Sponsorships door Derden. Teams mogen door derden gesponsord worden, op
voorwaarde dat:
(a) Red Bull ten minste zes (6) weken voor het Event op de hoogte werd gebracht van de identiteit van
de sponsors en zijn toestemming hiervoor heeft verleend
(b) om elke vorm van twijfel uit te sluiten: geen enkele concurrerende energy drink of product zal door
Red Bull als Teamsponsor worden goedgekeurd;
(c) indien zich op de Voertuigen een sponsorlogo van derden bevindt, dan zullen deze logo’s de vorm
en het formaat hebben zoals Red Bull voor het Event en voor elk geval afzonderlijk bepaald heeft; en
(d) Red Bull behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, het sponsorship van derden te
weigeren, naar eigen goeddunken.
Inspectie. Alle Voertuigen moeten voldoen aan de volgende specificaties en Red Bulls
veiligheidsinspectie doorstaan, zoals hieronder beschreven:
(a) het Voertuig moet aangedreven worden door menselijke en zwaartekracht. Er mag geen gebruik
gemaakt worden van motoren, opgeslagen energie of externe energiebronnen (bijvoorbeeld motoren,
gas, accu's, elektrische draden, katapulten, naverbranders);
(b) Voertuig maximale breedte: 2m;
(c) Voertuig maximale hoogte: 2,5m;
(d) Voertuig maximale lengte: 6m;
(e) Voertuig maximaal gewicht: 80kg (minus de piloot en, indien van toepassing, copiloot);
(f) Voertuigen moet gebouwd zijn uit milieuvriendelijke, niet-toxische materialen, zoals door Red Bull
naar eigen goeddunken bepaald;
(g) Voertuigen moeten over een volledig functionele rem- en stuurinrichting beschikken. De remmen
moeten onafhankelijk van het stuur functioneren en moeten op tenminste twee van de wielen
aangesloten zijn en die ook kunnen bedienen. Remmen met handen en voeten is verboden;

(h) gemodificeerde geprefabriceerde auto's, kitwagens en voertuigen zijn verboden;
(i) er mag absoluut niets op het trottoir gemonteerd, geschroefd of gelijmd worden; en
(j) indien de Teams gesponsord worden door derden, dan moeten de sponsorlogo(s) beperkt blijven
tot één (1) rechthoekige ruimte aan weerszijden van het Voertuig, die niet groter is dan 30cm x 30cm.
Enkel Voertuigen die Red Bulls veiligheidsinspectie doorstaan, mogen deelnemen aan het Event. Red
Bull aanvaardt geen aansprakelijkheid als een Voertuig de veiligheidsinspectie van Red Bull niet
doorstaat. Ook als een Voertuig de veiligheidsinspectie doorstaat, kan Red Bull de veiligheid of
geschiktheid van het Voertuig niet garanderen. Red Bulls beslissing omtrent de toelaatbaarheid van
het Voertuig is definitief en bindend.
Wedstrijdfase. Leden van Teams waarvan Voertuigen de veiligheidsinspectie doorstaan, mogen
deelnemen aan het Event (samen, "Deelnemers"). Teams zijn beperkt tot maximaal vijf (5)
Deelnemers, inclusief de piloot. Enkel teamleden, vermeld in het officiële Inzendingsformulier, mogen
deelnemen aan het Event.
Elk Team moet één (1) genomineerde piloot hebben. Een copiloot is toegestaan. Een maximum van
twee (2) personen mag effectief meeracen in het Event (een piloot en een copiloot). De pit crew mag
het Voertuig duwen, tot aan de start.
De Leden van de Teams moeten alle veiligheidsinstructies van Red Bull opvolgen en de piloot en
copiloot (indien van toepassing) van elk Team moeten een helm dragen.
Alle piloten (en indien van toepassing, copiloten) moeten een lange broek, een bovenstuk met lange
mouwen en handschoenen dragen als onderdeel van hun kostuums.
De deelnemers erkennen dat het Event een gevaarlijke activiteit is die kan leiden tot verwondingen of
de dood, en nemen deel op eigen risico. Deelnemers: (i) moeten alle passende opleidingen, briefings,
vereiste medische tests en andere vereisten van Red Bull en de Event-organisatoren bijwonen,
ondergaan en doorstaan, zoals door dezen, naar eigen goeddunken, bepaald; (ii) mogen nu of in het
verleden geen hartkwaal (gehad) hebben, of andere medische aandoeningen die deelname aan het
evenement potentieel gevaarlijk zouden kunnen maken; (iii) mogen niet onder invloed van drugs of
alcohol verkeren; (iii) moeten zich schikken naar alle aanwijzingen van Red Bull en andere Eventorganisatoren; (iv) moeten alle vereiste veiligheids- en andere uitrusting dragen; (v) mogen zich niet
fysiek aan hun Voertuigen vastmaken of ingesloten zitten in eender welk type van capsule of cockpit
waaruit ze niet kunnen ontsnappen; (vi) mogen met hun Voertuigen alleen racen op de aangeduide
racebaan in overeenstemming met de aanwijzingen van Red Bull of andere Event-organisatoren; En
(vii) moeten ervoor zorgen dat geen enkel showkostuum een risico vormt door in het Voertuig vast te
komen zitten of de zichtbaarheid van de piloot te belemmeren.
Red Bull en andere Eventorganisatoren behouden, te allen tijde en naar eigen goeddunken, het recht
om: (a) te voorkomen dat een deelnemer deelneemt aan het Event als ze op een gegeven moment
redelijkerwijs van mening zijn dat de deelnemer een veiligheidsrisico inhoudt of om eender welke
andere reden, inclusief maar niet beperkt tot, zich gedragen op een manier die Red Bull en/of een
andere Eventorganisator mogelijkerwijze in diskrediet kan brengen of die schade kan toebrengen aan
Deelnemers, werknemers van Red Bull of een andere Eventorganisator, contracten of vrijwilligers, of
elke andere derde partij; En (b) het Event te annuleren indien de omstandigheden gevaarlijk of
anderszins ongeschikt geacht worden. Als het Event aangepast wordt om welke reden dan ook die

buiten de controle van Red Bull valt, mag het niet op een andere datum worden ingepland en zal er
geen compensatie worden aangeboden.
Als een of meerdere onderdelen tijdens het Evenement van het Voertuig vallen, kan de Deelnemer
gediskwalificeerd worden, naar goeddunken van Red Bull. Elk Team is verantwoordelijk voor het veilig
opslaan en vervoeren van hun Voertuig naar en van het Event. Red Bull aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor het herstel van eender welk onderdeel van het Voertuig. Deelnemers mogen
niets in of op het Voertuig gebruiken dat ze niet bereid zijn te verliezen.
Eventjurering. Tijdens het Event zullen alle deelnemers beoordeeld worden door het officiële panel
van de Eventjury, zoals door Red Bull naar eigen goeddunken gekozen. De Eventjury zal zijn
beslissingen baseren op de volgende criteria (de "Eventcriteria"): (i) Creativiteit van het
Voertuigontwerp (maximaal 50 punten) ("Creativiteit"); (ii) Showmanship/Raceprestatie van het
Voertuig en Team van de showmanship/raceprestatie, inclusief een podiumoptreden van maximaal
dertig (30) seconden (maximaal 50 punten) ("Showmanship"); En (iii) Snelheid/Racetijd (elektronisch
getimed en opgenomen in seconden, de "Racetijd").
Prijzen. Aan het einde van het Event zal de Eventjury de punten van alle Eventcriteria optellen en als
volgt prijzen toekennen aan de hoogst scorende teams:
Eerste plaats: Een unieke Red Bull-ervaring (exacte details te bepalen door Red Bull, naar eigen
goeddunken). Geschatte commerciële tegenwaarde: 6.000 EUR
Tweede plaats: Een unieke Red Bull-ervaring (exacte details te bepalen door Red Bull, naar eigen
goeddunken). Geschatte commerciële tegenwaarde: 4.000 EUR
Derde plaats: Een unieke Red Bull-ervaring (exacte details te bepalen door Red Bull, naar eigen
goeddunken). Geschatte commerciële tegenwaarde: 2.000 EUR
Het is de verantwoordelijkheid van Teamleider om prijzengeld onder de leden van het team te
verdelen, zoals overeengekomen tussen de leden van het team.
In het geval van een gelijke stand in een van de hogervermelde prijscategorieën, zal Red Bull de
volgende twee (2) criteria hanteren om de knoop door te hakken bij de scores van de deelnemers met
een gelijke stand: (i) Creativiteit; En (ii) Showmanship. De Deelnemer met de hoogste score, berekend
uit bovenstaande categorieën, zal tot winnaar worden uitgeroepen. In het geval dat de Deelnemers
nog steeds dezelfde score hebben, wordt de overgebleven Deelnemer met de snelste Racetijd tot
winnaar uitgeroepen. In het geval dat er nog steeds deelnemers zijn met dezelfde score, zal Red Bull,
naar eigen goeddunken, de winnaar bepalen.
Een Winnaar mag afzien van het recht om een prijs te ontvangen. In het geval dat de winnaar een
onderdeel van de prijs niet aanvaardt op het door Red Bull aangegeven tijdstip, dan wordt de prijs van
dat element van de prijs verbeurd.
Alle prijzen worden toegekend "AS IS." Noch de Sponsor, noch de Sponsorpartners bieden enige
garantie, hetzij expliciet of impliciet (inclusief, zonder beperking, kwaliteit, verkoopbaarheid en
geschiktheid voor een bepaald doel) in verband met het Event van enige prijs. Geen enkele uitgever
van een aangeboden prijs is sponsor van dit Event. Prijsgegevens en beschikbaarheid zijn onderhevig
aan veranderingen, in welk geval de Sponsor de prijs, naar eigen goeddunken, mag vervangen door
een prijs van gelijke waarde. Prijzen bestaan uitsluitend uit de vermelde artikelen, zijn niet
overdraagbaar, kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld of andere artikelen, behalve naar

eigen goeddunken van de Sponsor. De Sponsor bepaalt alle prijsgegevens naar eigen goeddunken.
Federale, nationale of lokale belastingen op de prijzen, indien van toepassing, alsook eventuele andere
kosten, vergoedingen of uitgaven die niet hierboven vermeld staan, vallen volledig ten laste van de
winnaars. Een IRS-formulier 1099 en andere belastinggerelateerde formulieren en documenten
mogen door Red Bull uitgegeven worden indien dit wettelijk vereist is.
Voor het claimen van de prijs, mag de Sponsor de winnaar(s) verzoeken om een beëdigde verklaring
voor de Toelatingseisen/ aansprakelijkheidsformulier/ afstandsverklaring m.b.t. publiciteit,
belastingformulieren en andere toepasselijke documenten in te vullen, ondertekenen en terug te
bezorgen (en de teamleden van de Prijswinnaar verzoeken hetzelfde te doen), waarbij het opvragen
van een socialezekerheidsnummer of notariële bekrachtiging vereist kunnen zijn. Alle vereiste
documenten moeten binnen de vijf (5) dagen vanaf de datum en tijd die op de documenten staat,
ingevuld en terugbezorgd worden aan de Sponsor. Naar goeddunken van de Sponsor, kunnen/kan de
winnaar(s) verzocht worden om een foto of andere vorm van identificatie voor te leggen bij het
claimen van een prijs. De sponsor behoudt zich het recht voor om eender welke prijs te vervangen
door een prijs met dezelfde of hogere waarde. Als een potentiële winnaar niet gecontacteerd kan
worden, niet tijdig de prijs claimt, gediskwalificeerd wordt, niet tijdig de vereiste formulieren invult en
terugstuurt, of indien de prijsaankondiging als onbestelbaar teruggestuurd wordt, kan de Jury een
alternatieve winnaar kiezen uit de resterende, in aanmerking komende Inzendingen of middels een
andere methode, en uitsluitend naar eigen goeddunken van de Sponsor, een alternatieve winnaar
selecteren. Als er, wegens een drukfout of andere fout, meer prijzen worden geclaimd dan het aantal
prijzen dat in deze Voorwaarden vermeld staat, dan zal er een willekeurige trekking worden gehouden
om het geadverteerde aantal prijzen in de betreffende categorie toe te kennen. In geen geval zullen er
meer dan het geadverteerde aantal prijzen worden toegekend.
OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR HET WINNEN VAN EEN PRIJS, MOET(EN) DE POTENTIËLE
WINNAAR(S) ALLE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN DIE HIJ OF ZIJ OP DE INZENDING HEEFT OF
ZOU KUNNEN HEBBEN, ALSOOK ALLE VERWANTE MATERIALEN (ZOALS DOOR DE SPONSOR NAAR
EIGEN GOEDDUNKEN BEPAALD), INCLUSIEF ALLE VARIANTEN VAN DE INZENDING, OVERDRAGEN.
DOOR AAN DIT EVENT DEEL TE NEMEN, STEMT/STEMMEN DE PRIJSWINNAAR(S) ER UITDRUKKELIJK
MEE IN OM ALLE DOCUMENTEN IN TE VULLEN DIE VEREIST ZIJN OM DEZE OVERDRACHT TE
VOLTOOIEN (DE “INTELLECTUELE EIGENDOMSOVERDRACHT”) VOORDAT HIJ OF ZIJ TOELATING KRIJGT
OM EENDER WELK ONDERDEEL VAN DE PRIJS TE CLAIMEN OF TOT PRIJSWINNAAR UITGEROEPEN TE
WORDEN.
IP Verklaringen en Garanties. Uw Inzending moet, zo volledig mogelijk, voldoen aan alle vereiste
Verklaringen en Garanties die hieronder uiteengezet staan. Het niet vervullen of opvolgen van enige
stap die beschreven staat in de Voorwaarden, kan leiden tot de diskwalificatie van uw Team.
VEREISTE VERKLARINGEN EN GARANTIES: Door deel te nemen aan dit Event, verklaart en garandeert u
dat uw inzending (inclusief, en zonder beperking, de schets) voldoet aan de volgende, toepasselijke
criteria (samen, de “Vereiste Verklaringen en Garanties”):
(i) Uw inzending moet uw eigen origineel werk zijn, of u moet over alle rechten beschikken die nodig
zijn om de inhoud te posten of reposten. Een inzending mag geen materiaal bevatten dat inbreuk
maakt op de rechten van een persoon of entiteit, inclusief en zonder beperking: auteursrechten,
handelsmerken of rechten van privacy of publiciteit, of dat lasterlijk, bedreigend, onfatsoenlijk,
obsceen of aanstootgevend, onwettig, in strijd met eventuele toepasselijke wetten of voorschriften, of
waarvoor een vergunning van derden vereist is;

(ii) U moet beschikken over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van alle identificeerbare
personen die op uw inzending verschijnen of aan wie gerefereerd wordt om hun Persona (zoals
hieronder gedefinieerd) te gebruiken op de manieren uiteengezet in deze Voorwaarden, inclusief het
recht van de Sponsor om uw inzending of inzendingen zonder beperkingen te gebruiken voor
toekomstige commerciële doeleinden. Op verzoek, zult u voor de Sponsor van dergelijke personen
schriftelijke toestemming verkrijgen in een door de Sponsor vastgelegde vorm. Als iemand die op een
inzending voorkomt, niet meerderjarig is volgens de plaatselijke wetgeving, dan is de schriftelijke
toestemming en handtekening van een ouder of wettelijke voogd verplicht;
(iii) Met uitzondering van de merken van de Sponsor (hieronder bepaald), mag een inzending geen
namen, producten of diensten van enig bedrijf of entiteit of handelsmerken, logo's, beroepskledij of
promotie van derden - merken, producten of diensten – bevatten of hieraan refereren. De Sponsor
verleent u in beperkte mate toestemming om elk van hun merken en producten op uw inzending af te
beelden met als uitsluitend doel de deelname aan dit evenement en onder voorbehoud van deze
Voorwaarden; en
(iv) Elke inzending moet geschikt zijn voor publieke vertoning. Zonder beperking van het voorgaande,
mag de inzending niet liederlijk, obsceen, seksueel expliciet, pornografisch, denigrerend of lasterlijk
zijn, inbreuk maken op eender welke wetten of anderszins inhoud bevatten die de Sponsor, naar eigen
goeddunken, ongepast of aanstootgevend acht. Uw inzending mag op generlei wijze afbreuk doen aan
of een negatief licht werpen op eender welke persoon of entiteit, merk, product of service.
De Sponsor behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, eender welke inzending te
weigeren voor het Event, indien hij van mening is dat de inzending mogelijkerwijze in strijd is met een
van de voorgaande vereisten of anderszins niet voldoet aan een bepaling van deze Voorwaarden. U
stemt ermee in de Sponsor en Sponsorpartners volledig te vergoeden voor eventuele verliezen,
schade en onkosten, inclusief redelijke juridische kosten (inclusief, indien van toepassing, redelijke
advocatenkosten) die kunnen voortvloeien uit de overtreding van een verklaring of garantie die u
onderschreef in verband met het gebruik van eventuele rechten die u daarbij overdroeg aan de
Sponsor. Door uw deelname garandeert u dat uw inzending voldoet aan de bovenstaande vereisten,
inclusief die van (i) - (iv) hierboven. Door uw deelname verleent u aan de Sponsor een onvergankelijke,
onherroepelijke, niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, sublicentieerbare, vrij toewijsbare licentie
om uw inzending te reproduceren en anderszins te gebruiken, exploiteren, kopiëren, wijzigen, aan te
passen, bewerken, publiceren en af te beelden in eender welke vorm of wijze, op eender welke
locatie, en met elk soort media of technologie die nu bekend is of die later ontwikkeld zal worden en
dit voor alle doeleinden, inclusief, en zonder beperking, handel, publiciteit en promotie, naar
goeddunken van de Sponsor en zijn licentiehouders of cessionarissen, zonder verdere vergoeding,
kennisgeving of toestemming. Door uw deelname doet u voorts afstand van alle morele rechten die u
op uw inzending mag bezitten, ten gunste van de Sponsor.
Door het indienen van uw inzending, verleent u de Sponsor ook de wereldwijde, onvergankelijke,
onherroepelijke, volledig sublicentieerbare en vrij overdraagbare rechten, maar niet de verplichting
om alle namen, identiteiten, titels, gelijkenissen, karakteristieke verschijningen, lichamelijke
gelijkenissen, beelden, portretten, tekeningen, foto's (al dan niet bewegend), schermpersona’s,
stemmen, vocale stijlen, uitspraken, gebaren, maniertjes, persoonlijkheden, showkenmerken,
biografische gegevens, handtekeningen en enige andere indicaties van identiteit of gelijkenis die in de
inzending vermeld, opgelijst, gerefereerd of anderszins vermeld staan (alle attributen, samen, per
persoon, een "Persona") voor doeleinden van publiciteit en handel, in elk formaat, medium of

technologie die nu bekend is of later ontwikkeld zal worden, zonder verdere kennisgeving,
goedkeuring of vergoeding, tenzij bij wet verboden.
Algemeen. Red Bull behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden en enige andere Eventregels
van tijd tot tijd te veranderen en deze veranderingen zullen beschikbaar zijn via
www.redbullsoapboxrace.com/be/.
Dit is een vaardigheidsspel en geluk speelt geen rol bij de bepaling van de Inzenders, Deelnemers of
eventuele winnaars. Red Bulls beslissingen over alle zaken die betrekking hebben op deze promotie
zijn definitief en bindend.
Red Bull verzamelt persoonlijke informatie om het Event vlot te laten verlopen en mag deze
informatie, met dat doel, aan derden verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, prijsleveranciers.
Door aan het Event deel te nemen, tenzij de deelnemer het tegendeel aangeeft, stemt elke deelnemer
ermee in dat de informatie die hij of zij meegeeft met hun inzending, in een database wordt
ingevoerd, en dat Red Bull deze informatie mag gebruiken (inclusief het gebruik van
schetsen/tekeningen, naar Red Bulls goeddunken) in eender welke media voor toekomstige promotie, marketing- en publiciteitsdoeleinden, zonder beperking, en zonder verdere betaling of andere
vergoeding aan de deelnemer. Alle persoonlijke gegevens van de deelnemers worden opgeslagen in
het kantoor van Red Bull. Een verzoek om die informatie te bekijken, updaten of corrigeren, moet aan
dat kantoor worden gericht.
Als dit evenement op een of andere manier wordt verstoord, of het niet mogelijk is om het te laten
plaatsvinden zoals redelijkerwijs voorzien, om welke reden dan ook buiten de redelijke controle van
Red Bull om, behoudt Red Bull zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, en in de mate door de
wet toegestaan (a) om een deelnemer te diskwalificeren; of (b) het Event zo nodig te wijzigen, op te
schorten of annuleren, zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig bedrag of soort
verlies of schade die enig persoon hierbij kan oplopen.
Publiciteit & Marketing. Het indienen van een Inzending voor het Event geeft de Sponsor de toelating
om de naam, identiteit, titel, gelijkenis, karakteristieke verschijning, lichamelijke gelijkenis, beeld,
portret, tekening, foto (al dan niet bewegend), schermpersona, stem, vocale stijl, uitspraken, gebaren,
maniertjes, persoonlijkheid, showkenmerk, biografische gegevens, handtekening en enige andere
indicaties van identiteit of gelijkenis te gebruiken voor doeleinden van publiciteit en handel, in elk
medium, zonder verdere kennisgeving, goedkeuring of vergoeding, tenzij bij wet verboden. Het
indienen van contactinformatie in verband met dit Event (al dan niet vereist), inclusief, maar niet
beperkt tot, postadres, telefoonnummer, en/of e-mailadres tijdens de inzendingsperiode, geeft de
Sponsor toestemming om de persoonlijke gegevens van de deelnemer te gebruiken voor de
administratieve doeleinden in verband met het Event. U kunt ook als opt-in aan de klantendatabase
van de Sponsor toegevoegd worden en de Sponsor toestemming geven u in de toekomst te
contacteren voor promotionele en andere doeleinden. U kunt, via een opt-out, aangeven dat u dit
soort mededelingen niet langer wilt ontvangen, zoals vermeld in het Privacybeleid van de Sponsor (te
vinden op www.redbull.com) of via vermeldingen in dergelijk marketingmateriaal (bijv. door gebruik te
maken van de functie 'Uitschrijven' onderaan de e-mails van de Sponsor). U begrijpt dat u uw
informatie verstrekt aan de Sponsor. De informatie die u verstrekt aan de Sponsor zal alleen gebruikt
worden in overeenstemming met het Privacybeleid van de Sponsor.
Geen aansprakelijkheid en schadevergoeding. Door deelname aan dit Event, gaat u ermee akkoord om
de Sponsor, Sponsorpartners, en hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten
en cessionarissen (de "Vrijgestelde Partijen") vrij te stellen, ontslaan en vrijwaren van eventuele
vorderingen, verliezen en schadevergoedingen die voortvloeien uit, of in verband staan met uw

deelname aan dit Event of enige Event-gerelateerde activiteiten (inclusief, zonder beperking, de
wedstrijd) en de aanvaarding en het gebruik, misbruik of bezit van eender welke prijs die hierin wordt
toegekend (inclusief, maar niet beperkt tot, enige onjuiste voorstelling die u zich in verband met het
Event had gemaakt; uw eventuele niet-naleving van deze Voorwaarden; schadeclaims van personen of
entiteiten die niet tot de partijen uit deze Voorwaarden behoren, en die voortvloeien uit uw
betrokkenheid bij het Event; aanvaarding, bezit, misbruik of gebruik van eender welke prijs of
deelname aan een Event-gerelateerde activiteit of deelname aan dit Event; een eventuele storing,
fout of ander probleem dat voortvloeit uit de verzameling, verwerking of bewaring van
inzendingsinformatie; van een typografische of andere fout bij het afdrukken, aanbieden of
aankondigen van eender welke prijs of winnaar). Het voorgaande omvat, zonder beperking, eender
welke schadeclaim voor persoonlijk letsel, eigendomsverlies of -schade, of sterfgeval dat op welke
wijze dan ook voortvloeit uit het Event, en eventuele schade, hetzij direct of indirect, hetzij speciale of
gevolgschade.
Andere Voorwaarden. De beslissingen van de Sponsor over alle zaken die verband houden met het
Event zijn definitief en bindend. De Sponsor behoudt zich het recht voor om het Event om welke
reden dan ook te annuleren of aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot, indien fraude,
wangedrag of technische fouten de integriteit van het Event vernietigen, of indien een computervirus,
bug of ander technisch probleem de administratie, veiligheid of correcte afhandeling van het Event
verstoren, zoals door de Sponsor naar eigen goeddunken bepaald. De Sponsor behoudt zich het recht
voor om een persoon te diskwalificeren of diens deelname te verhinderen indien er een vermoeden is
van fraude of bedrog, of indien de persoon niet voldoet aan eender welke toelatingsvereiste of
bepaling uit deze Voorwaarden.
OPGELET: ELKE POGING OM DE UITVOERING VAN DIT EVENT MET OPZET SCHADE TE BEROKKENEN OF
TE ONDERMIJNEN, KAN EEN STRAFRECHTELIJKE OF BURGERRECHTELIJKE INBREUK VORMEN. DE
SPONSOR BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM ELKE PERSOON DIE HIERTOE POGINGEN
ONDERNEEMT, TE DISKWALIFICEREN EN/OF SCHADEVERGOEDING TE EISEN MET ALLE MIDDELEN DIE
DE WET VOORSCHRIJFT.
Regelgeving en verplichte arbitrage. Eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Event en/of deze
Voorwaarden zullen afgehandeld worden volgens de relevante federale statuten, voorschriften en
interne wetten van BEL.
Lijst met winnaars. Om de lijst met winnaars in te kijken, surf naar www.redbullsoapboxrace.com/be
waar de winnaar op of omstreeks 11 september 2017 zal bekendgemaakt worden.
Sponsor. Red Bull België, Jet Import nv, Rekkemstraat 58, 8930 Lauwe.

