
 

 

 Actievoorwaarden Brabant Brawl 

BrabantSport daagt heel Brabant uit om deel te nemen aan BrabantBrawl, een uniek evenement op 
het gebied van gaming en bewegen dat bestaat uit de volgende onderdelen:  

• FIFA Skill Games in real life te Breda 
• Fysieke Just Dance Battle te Eindhoven 
• Online FIFA toernooi 
• Online Rocket League toernooi 

 

Tijdens zomer van 2021 kunnen alle inwoners van de provincie Brabant deelnemen aan de online en 
offline evenementen van BrabantBrawl. Tijdens de evenementen van BrabantBrawl laten deelnemers 
zien welke kwaliteiten zij hebben op het gebied van gamen en bewegen. Na elk evenement wordt er 
een winnaar gekozen op basis van prestatie. Deze winnaar ontvangt als prijs een ticket voor het 
eindevenement van BrabantBrawl. Tijdens het eindevenement maken deelnemers kans op 
verschillende prijzen. 

Om zoveel mogelijk deelnemers kans te bieden op een ticket voor het eindevenement, worden er 
onder de inschrijvers van ieder evenement willekeurig winnaars geloot. Dit wordt dus niet gedaan op 
basis van prestatie tijdens het evenement. Daarnaast organiseert BrabantBrawl nog online en offline 
minichallenges waarmee deelnemers hun betrokkenheid bij BrabantBrawl kunnen tonen. Deze 
betrokkenheid wordt tussentijds gemeten aan de hand van een leaderboard. De uiteindelijke top-10 
van het leaderboard ontvangt een ticket voor het eindevenement van BrabantBrawl. 

In totaal worden er 32 tickets weggegeven voor het eindevenement van BrabantBrawl. De verdeling 
van de tickets is als volgt: 

• Winnaars FIFA Skill Games in real life te Breda: 4 tickets 
• Winnaars fysieke Just Dance Battle te Eindhoven: 4 tickets 
• Winnaars online FIFA toernooi: 4 tickets 
• Winnaars online Rocket League toernooi: 4 tickets 
• Winnaars op basis van het leaderboard: 10 ticket 
• Winnaars tussen aanmeldingen van BrabantBrawl (o.b.v. loting): 6 tickets 

 
Over het bepalen van de winnaars en verdeling van de tickets voor het eindevemenent van 
BrabantBrawl kan niet gecorrespondeerd worden. 

 
Algemeen: 
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de door 
BrabantSport, gevestigd en kantoorhoudende aan Torenallee 3, 5617 BA te Eindhoven (hierna: 
"BrabantSport"), georganiseerde promotionele actie: ‘BrabantBrawl' (hierna: "de Actie"). 
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden. 
1.3 Deze Actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website. 



1.4 BrabantSport is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 
opgave van redenen de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met 
zich meebrengen, zonder dat BrabantSport daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is 
gehouden jegens de deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging of aanpassing van de 
Actievoorwaarden, staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door BrabantSport bekend worden 
gemaakt via de website. 

Deelname: 
2.1 De aanmeldprocedure van de Actie loopt van 16 juli 2021 tot en met 31 augustus 2021. 
2.2. Deelname aan de Actie is gratis.  
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient de deelnemer zich in te schrijven via https://brabantbrawl.nl.  
2.4 Je kunt je als deelnemer net zo vaak aanmelden voor de Actie als je wilt.   
2.5 Deelname aan de Actie staat open voor alle mensen die op het moment van de actie woonachtig 
zijn in de provincie Brabant en minimaal 12 jaar en maximaal 25 jaar oud zijn. Wanneer deelnemer 
jonger is dan 18 jaar is toestemming van ouder/verzorger verplicht. 
2.6 BrabantSport heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer 
onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude pleegt of 
probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan de 
deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs. 

Gegevensverzameling/ portretrecht: 
3.1 De deelnemer geeft BrabantSport door deelname toestemming tot het verzamelen en verwerken 
van benodigde (persoons)gegevens in het kader van de Actie en het gebruik van zijn/haar e-mailadres 
voor het verzenden van e-mails van BrabantSport/BrabantBrawl. Persoonsgegevens worden verwerkt in 
overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Prijzen: 
4.1 De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden aanvaard zoals deze door BrabantSport wordt 
toegekend. 
4.2 De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld via het door hen beschikbaar gestelde e-
mailadres en/of telefoonnummer. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd. 
4.3 De winnaar verklaart zich door deelname akkoord dat zij bereid zijn op verzoek van BrabantSport 
mee te werken aan promotionele activiteiten. De prijswinnaar kan geen rechten op de prijs doen 
gelden indien hij/zij weigert voornoemde medewerking te verlenen. De winnaar is bereid content te 
plaatsen op zijn/haar social mediakanalen tijdens evenementen van BrabantBrawl.  

Aansprakelijkheid: 
5.1 BrabantSport besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. BrabantSport is 
niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met 
(deelname aan) de Actie. 
5.2 BrabantSport is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de 
door BrabantSport en/of door derden te verstrekken prijzen. 
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen BrabantSport niet worden tegengeworpen 
en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor BrabantSport in het leven roepen. 
5.4 BrabantSport is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke deelnemer 
lijdt in verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van derden of  
andere technische faciliteiten in aanloop naar of tijdens de evenementen van BrabantBrawl. 
5.5 BrabantSport is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om 
welke reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of 
definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 
5.6 BrabantSport is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met 
deelname aan de Actie maakt. 
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van BrabantSport gelden eveneens voor door 
BrabantSport ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden. 



 

Klachten: 
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk per mail via 
info@brabantbrawl.nl, onder vermelding van de naam van de Actie of via onze website ingediend 
worden. BrabantSport neemt naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op. 

 

BrabantSport 

Wij maken Brabant sterker door sport. Vandaag, morgen en overmorgen. Want een 
provincie mét sport is sterker dan een provincie zonder sport. BrabantSport maakt zich 
daarom hard voor het allerbeste sportklimaat van Nederland, in de breedste zin van het 
woord. Dat doen we voor jou als Brabander, met steun van overheden, kennisinstellingen 
en sportbonden. Maar ook het Brabants bedrijfsleven doet mee. Organisaties zoals Univé, 
Omroep Brabant en Eindhoven Airport zien het belang van sport en investeren samen met 
ons…want sport maakt veel los.  

De BrabantBrawl een initiatief van BrabantSport en wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Breda. De 
ambassadeurs van Team BrabantSport hebben als doel om topsport met breedtesport te verbinden en 
zoveel mogelijk Brabanders te inspireren om te (gaan bewegen). 

Vragen over BrabantBrawl? Mail dan naar: info@brabantbrawl.nl. 


