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Wedstrijdreglement Grote Prijs Felix500  

Artikel 1  –  Organisatie 

Felix500 vzw (de organisator, met hoofdzetel te Vandermeerschstraat 42, 1030 
Schaarbeek) organiseert de Grote Prijs Felix500. Dit reglement bevat de algemene en 
bijzondere voorwaarden en de regels die worden toegepast tijdens de Grote Prijs. 

Deelname aan de Grote Prijs Felix500 impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het 
wedstrijdreglement, evenals elke mogelijke beslissing die Felix500 vzw zou moeten treffen. 

Artikel 2  –  Wedstrijdperiode 

Editie 2023 van de Grote Prijs Felix500 loopt van 13/05/2023 00:00 CET tot en met 20/05/2023 17:00 
CET. 

Artikel 3  –  Toelatingsvoorwaarden 

Deelname aan de de Grote Prijs Felix500 is enkel toegelaten via een persoonlijk profiel (account). De 
gebruiker kiest zelf of hij wil deelnemen en is hiertoe in geen geval verplicht. Deelname is strikt 
persoonlijk. De gebruiker betaalt €40 aan Felix500 vzw voor deelname aan de Grote Prijs Felix500.  

Inschrijven voor editie 2023 kan vanaf 15/02/2023 om 10u CET tem 13/05/2023 23:59 CET of tot 
wanneer de beschikbare plaatsen volzet zijn. Felix500 vzw behoudt ten allen tijde het recht de 
inschrijvingen te stoppen, zij is hiervoor geen uitleg verschuldigd.  

Eens de wedstrijd van start is gegaan, kan men niet meer inschrijven.  

Artikel 4  –  Toewijzing aan een team 

Deelnemen aan de Grote Prijs Felix500 gebeurt altijd als lid van een team. Teams bestaan uit 
minimaal 1 en maximaal 5 deelnemers. Je kan zelf een team aanmaken en vrienden/vriendinnen 
uitnodigen of je kan aansluiten bij een bestaand team.  
Iemand uitnodigen voor je team kan door hem/haar toe te voegen tijdens het aanmaken van een 
nieuw team of door nadien de teamcode met hen te delen. 
 
Na inschrijving is het mogelijk om een ander team kiezen, indien dit nog geen 5 leden telt en hun 
teamcode met je deelt. Veranderen van team kan vanuit je profielpagina.  
Ook tijdens de fietsweek kan een transfer nog gebeuren. De getransfereerde fietser neemt zijn/haar 
gefietste prestaties mee naar het nieuwe team. Veranderen van team kan enkel omwille van 
onvoorziene omstandigheden en kan nooit deel uitmaken van een strategie om hoger in het 
klassement te eindigen. Deelnemers die hierin onregelmatig gedrag vertonen worden onherroepelijk 
gediskwalificeerd. De wedstrijdjury beschikt hierbij over een soevereine appreciatiebevoegdheid en 
beslist in alle redelijkheid en billijkheid. 
De teamkapitein (die het team aanmaakte) kan niet van team veranderen. 

Artikel 5  –  Spelconcept 

De Grote Prijs Felix500 is een fietsuitdaging. Deelnemers gaan de uitdaging aan om, in team, 500 
kilometer te fietsen over een periode van acht dagen. De kilometers van de individuele teamleden 
worden samengeteld om het teamtotaal te bepalen. Het is dus niet nodig om fysiek samen te fietsen.  
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Je kan als team ook de strijd aangaan voor het klassement. De punten van een team worden bepaald 
door de gefietste afstand (som van elk teamlid) te vermenigvuldigen met de sponsorfactor.  

Via de ‘Steun dit team’-knop kunnen supporters hun favoriete teams steunen met een gift. 
Hoe meer sponsorgeld een team verzamelt, hoe hoger de sponsorfactor wordt en hoe hoger 
een team dus in het klassement komt. (Inschrijvingsgeld wordt niet meegerekend) 

Dankzij haar partners biedt Felix500 een aantal gesponsorde mini-uitdagingen aan. Het 
bedrag dat aan een mini-uitdaging gekoppeld is wordt automatisch in rekening gebracht bij 
de bepaling van de sponsorfactor van het team dat de uitdaging verovert. 
Sommige mini-uitdagingen kunnen door verschillende teams binnengehaald worden, andere 
slechts door 1 team, maar kunnen doorheen de 8 dagen wisselen van team.  

Het team dat na afloop van de wedstrijd bovenaan het klassement staat wint De Grote Prijs Felix500.  

De sponsorfactor wordt op onderstaande manier berekend en heeft een maximum van 2,5.  

 

https://www.felix500.be/mini-uitdagingen.pdf
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Artikel 6  –  Deelname en verloop van de Wedstrijd 

Deelnemers registeren hun activiteiten door middel van hun persoonlijk STRAVA account. 
 
Alle fietsdata die tijdens de wedstrijdperiode (zie artikel 2) op de Felix500 website geregistreerd 
wordt, wordt in het klassement opgenomen. Fietstochtjes die niet naar de Felix500 website 
doorkomen, omdat ze niet via STRAVA geregistreerd werden of omdat het STRAVA account van de 
deelnemer niet correct gekoppeld is, kunnen niet meegeteld worden. 

Elke gebruiker (natuurlijke persoon) kan slechts éénmaal (en dus met slechts één profiel) aan deze 
wedstrijd deelnemen. De gebruiker mag in geen geval onder verschillende accounts/pseudoniemen 
of voor rekening van andere gebruikers deelnemen. Bij meervoudige deelname, onder meer door het 
gebruik van verschillende accounts/identiteiten of elk ander middel om zich meermaals te 
registreren of voor verschillende teams te rijden, worden alle registraties als ongeldig beschouwd en 
zal de betreffende deelnemer worden gediskwalificeerd. 

Artikel 7  –  Klassementen en mini-uitdagingen 

 
7.1. Grote Prijs Felix500 
Het absolute hoofdklassement waarrond het allemaal draait! Het aantal kilometers dat je als team 
samengefietst hebt wordt vermenigvuldigd met de sponsorfactor. Je sponsorfactor kan je omhoog 
krikken door meer sponsorgeld te verzamelen, maar ook door 1 of meerdere mini-uitdagingen 
binnen te halen. De geldbonus die aan de mini-uitdaging gekoppeld is, wordt bij je verzamelde 
sponsorgeld geteld om je factor te bepalen. Go get them badges!!!  
 
7.2.Gele trui 
Gele trui man  
Deze badge is voor de mannelijke individuele fietser die de meeste km’s heeft afgelegd gedurende de 
Wedstrijdperiode vermeld in artikel 2. 
 
Gele trui vrouw  
Deze badge is voor de vrouwelijke individuele fietser die de meeste km’s heeft afgelegd gedurende 
de Wedstrijdperiode vermeld in artikel 2. 
 
7.3. STRAVA ART 
Het team dat na dag acht de meest populaire STRAVA-figuur heeft gefietst verdient erkenning. In dit 
geval ter waarde van 500€ aan extra sponsorgeld in je teampot, niet slecht! Dit gaat om één 
specifieke figuur dat het team zelf heeft gefietst, op instagram heeft geplaatst met #Felix500 en op 
het officiële Felix500-instagram account de meeste likes heeft verzameld gedurende de 
Wedstrijdperiode vermeld in artikel 2. 
 
7.4. Raketstart, eerste ploeg met 1000km 
De beuk erin! De raketstart is voor het team dat als eerste 1000km fietst (km van verschillende 
teamleden opgeteld). Jullie verzamelde sponsorgeld stijgt met 250€. De Felix500 start om 0u00 in de 
nacht van vrijdag 12 mei op zaterdag 13 mei 2023. Ritten die voor 0u00 ’s nachts starten, tellen niet 
mee. 

7.5.  De meeste hoogtemeters 

Het bergklassement gaat naar het team dat gedurende de fietsweek de meeste hoogtemeters 
verzamelt. Ook deze geeft een mooie boost aan je sponsorfactor, want is goed voor 500€! 
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7.6. De meeste passages op de Taaienberg 

De prijs voor kasseivreters! Het team dat gedurende de fietsweek de meeste passages weet te 
noteren over de Taaienberg pakt dit monument en meteen ook 500€! De wedstrijdjury registreert bij 
elk team hetzelfde STRAVA-segment (Taaienberg: Segment ID 661261). 
 
7.7.  De meeste passages op de Smeysberg  
Voor wie het WK 2021 intens meebeleefde: het team dat gedurende de fietsweek de meeste 
passages weet te noteren over de Smeysberg in Huldenberg pakt deze badge, ter waarde van 250€! 
De wedstrijdjury registreert bij elk team hetzelfde STRAVA-segment (Smeysberg: Segment ID 
871275). 
 
7.8. Superstrijdlust 
De persoon die over de 8 dagen individueel de langste rit boekt, haalt de prijs voor de superstrijdlust 
binnen. De rit mag geen pauze voor overnachting bevatten. Naast de persoonlijke eer breng je 
hiermee ook 500€ binnen voor je team! 
 
7.9.  Strijdlust (dagelijks) 
Elke dag wordt de prijs voor de strijdlust uitgereikt aan de fietser die op die dag individueel de 
langste rit gereden heeft. De prijs loopt dus 7 dagen van 0u00 tot23u59 en de laatste dag tot 17u00. 
Vele beetjes maken groot, want zo valt er elke dag 100€ te verdienen! 
 
7.10). Chasse patate 
De chasse patate is voor het team dat als eerste 20km fietst (km van verschillende teamleden 
opgeteld). Easy money, want goed voor 250€! 
De Felix500 start om 0u00 in de nacht van vrijdag 13 mei op zaterdag 20 mei 2023. Ritten die voor 
0u00 ’s nachts starten, tellen niet mee.  
 
7.11). Pendelbonus 
Het team dat elke dag minimum 20 km heeft gefietst krijgt op het einde van de week eenmalig de 
pendelbonus van 250€. 
Deze prijs kan door meerdere teams gewonnen worden.  
 
7.12. Eindsprint  
De prijs voor de spaarders! Het team dat op de laatste de dag de meeste km fietst wint de eindsprint, 
goed voor 250€. De Felix500 editie van 2023 stopt op zaterdagmiddag 20 mei 2023 om 17u. 
 

Artikel 8  –  Bekendmaking winnaars 

De winnaars van de verschillende klassementen worden na afloop van de Grote Prijs Felix500 

gecontacteerd via e-mail. Het tijdstip en de locatie van de prijsuitreiking wordt via de nieuwsbrief en 

Instagram gecommuniceerd.  

Indien naderhand zou blijken dat de winnaar de wedstrijdvoorwaarden niet gerespecteerd heeft 
en/of als er door de winnaar niet wordt gereageerd op een prijs, dan kan Felix500 de titel aan een 
ander team of deelnemer uitreiken. 

De enige echte winnaar van de Grote Prijs Felix500 blijft uiteraard  het goede doel waarvoor we 
fietsen.  

 

https://www.strava.com/segments/661261
https://www.strava.com/segments/871275
https://www.strava.com/segments/871275
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Artikel 9  –  Inschrijvingsgeld, sponsorgelden en gekozen goed doel 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan Felix500. Alle giften aan de 
deelnemende teams worden rechtstreeks door de Stichting beheerd. Vanaf € 40 euro per jaar geeft 
dit aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 
WIB).  

Bij het steunen van een team krijgen sponsors de mogelijkheid om hun persoonlijk gegevens in te 
vullen om een fiscaal attest te bekomen. Dit verloopt automatisch via de Koning Boudewijnstichting. 
Felix500 vzw komt hier niet in tussen en heeft zelf geen toegang tot de rekening waar de giften op 
worden gestort. Deze wordt integraal door de Stichting beheerd. Elk jaar kiest de raad van bestuur 
van Felix500 vzw 1 of meerdere specifieke projecten om financieel te ondersteunen. Deze projecten 
worden voor de start van de Grote Prijs gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief. De raad 
van bestuur behoudt zich het recht voor de grootte van het bedrag dat aan het project wordt 
geschonken zelf te bepalen.  

Het inschrijgvingsgeld dat elke deelnemer betaalt gaat naar de werking van Felix500 vzw 
(ontwikkeling en onderhoud website, online abonnementen,…). In tegenstelling tot het sponsorgeld 
wordt dit niet door de Koning Boudewijnstichting beheerd. Indien er na aftrek van de werkingskosten 
nog een middelen over zijn kan de raad van bestuur van Felix500 vzw nog steeds beslissen om deze 
door te storten naar de projectrekening van de Schenkerskring Felix500 die door de Koning 
Boudewijnstichting wordt beheerd.  
 
Voorafgaand aan de betaling van het inschrijvingsgeld kan via de website een factuur aangevraagd 
worden. Na afronden van de betaling is het niet meer mogelijk om nog een factuur aan te vragen. 
Het is niet mogelijk om voor inschrijvingsgeld een fiscaal attest te ontvangen, gezien dit niet 
beschouwd wordt als een gift. 

Artikel 10  –  Geregistreerde activiteiten 

Alle door deelnemers geregistreerde activiteiten worden nagekeken op onregelmatigheden alvorens 
de winnaars bekend gemaakt worden. Er wordt uitsluitend rekening gehouden met correct 
geregistreerde activiteiten. Onrealistische data of een onrechtmatig gebruik van sportapps worden 
gealarmeerd en verwijderd uit de statistieken, en hiermee wordt geen rekening gehouden bij het 
uitreiken van de prijzen. Elke vorm van wedstrijdsabotage is strikt verboden. Om deze reden zijn 
onder andere manuele ingaves van data niet toegelaten (bv. ook het handmatig toevoegen van een 
fietser aan STRAVA-ritjes). De wedstrijdjury beschikt hierbij over een soevereine 
appreciatiebevoegdheid en beslist in redelijkheid en billijkheid. 

Het is tevens niet toegelaten om tijdens het verloop van de Grote Prijs Felix500 afgelegde activiteiten 
(ritjes) tijdelijk verborgen te houden om zo de tegenstand te misleiden. Het klassement moet op elk 
moment de actuele stand van zaken weergeven. Er wordt van elke deelnemer verwacht dat de 
activiteit binnen een redelijke termijn, maar zo vlug als mogelijk na afloop naar Strava opgeladen 
wordt. 

Zwift of gelijkaardige platformen worden net als ritjes op rollen in principe uitgesloten, tenzij de 
deelnemer omwille van een beperking of andere kan motiveren dat een virtuele rit noodzakelijk is.  

Elektrische fietsers zijn meer dan welkom, maar kunnen niet meestrijden voor het algemene 
klassement, gele trui en de mini-uitdagingen. De enige uitzondering hierop is de Strava-Art uitdaging, 
en deelnemers die om medische redenen electrisch fietsen. 
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Artikel 11  –  Persoonsgegevens 

De gebruikers erkennen dat hun persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de Wet van 30 juli 2018 en 
de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, 
verwerkt worden in het kader van deze Grote Prijs. 

De persoonsgegevens worden enkel verzameld met het oog op het beheer en het goede verloop van 
de Grote Prijs en het naderhand contacteren van de winnaars i.v.m. de toekenning van de prijs, en 
zullen niet langer dan noodzakelijk bewaard worden. 

Daarnaast kunnen deelnemers of sympathisanten zich aanmelden voor de Felix500 nieuwsbrief per 
e-mail op de hoogte gehouden te worden van haar activiteiten. 

Gebruikers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel 
met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele 
verantwoordelijkheid van Felix500 vzw alsook andere online kanalen van eventuele 
medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat Felix500 vzw hen 
kan filmen voor een reportage over de wedstrijd. 

Artikel 12  –  Redactionele inhoud 

Deze campagne zal op redactionele sites onder de aandacht komen. Felix500 vzw is niet aansprakelijk 
voor de inhoud of boodschap die door mediapartners verspreid worden, noch wat betreft de aard en 
hoedanigheid, noch wat betreft context of kader waarin deze berichtgeving publiek wordt gemaakt. 

Artikel 13  –  Veilig sporten 

Deelnemen aan de Wedstrijd vereist een goede gezondheid.  De gebruiker verklaart te voldoen aan 
deze voorwaarde. Felix500 vzw beveelt een preventief sportmedisch onderzoek bij een erkend 
sportarts steeds aan. 

Artikel 14  –  Ongevallen 

Felix500 vzw kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren 
tijdens activiteiten die de gebruiker doet in het kader van de Grote Prijs Felix500. Dit geldt voor elke 
deelnemer en dus zowel voor recreatieve als professionele fietsers. 

Artikel 15  –  Algemene Bepalingen 

Felix500 vzw oefent controle uit op het correcte verloop van de Grote Prijs Felix500 en heeft de 
definitieve bevoegdheid inzake alle gevallen van betwisting. Om dit correcte verloop te waarborgen, 
kan Felix500 vzw beslissingen nemen die, voortvloeiend uit omstandigheden, al dan niet tijdelijk, de 
afschaffing of wijziging van om het even welke fase van de Grote Prijs Felix500 kunnen inhouden. 
Voortvloeiend uit het feit van hun deelname aan de Grote Prijs Felix500, verbinden de gebruikers 
zich ertoe om zich te onderwerpen aan het huidige reglement en aan de beslissingen van Felix500 
vzw. 

Felix500 vzw behoudt zich het recht voor om de Grote Prijs Felix500 of een deel ervan, in te korten, 
uit te stellen, te wijzigen, over te dragen, uit te breiden of te annuleren wegens eender welke reden, 



Versie 26.03.2023 

 7 

indien bijzondere omstandigheden of het correcte verloop van de Grote Prijs Felix500 dit vereisen. 
Hiervoor kan Felix500 vzw niet aansprakelijk gesteld worden. De organisatie beslist hierover in alle 
redelijkheid en billijkheid. 

Tijdens de Grote Prijs Felix500 kunnen eventuele toevoegingen of wijzigingen aan dit reglement 
gepubliceerd worden zonder kennisgeving door Felix500 vzw. Ze zullen worden beschouwd als 
bijlagen aan dit reglement. 

Felix500 vzw draagt geen verantwoordelijkheid voor eventuele technische problemen tijdens het 
verloop van de Grote Prijs Felix500(bv. indien het Platform offline gaat), doch zal alles in het werk 
stellen om incidenten te neutraliseren. Felix500 vzw kan echter niet aansprakelijk gesteld worden 
voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen of enig ander nadeel dat zou voortvloeien uit 
technische incidenten. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) 
kunnen niet worden ingeroepen als grond van schadevergoeding of welke verplichting dan ook 
vanwege Felix500 vzw. 

De deelname aan de Grote Prijs Felix500 valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de 
gebruikers. Felix500 vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die het 
gevolg zou zijn van deelname aan de Grote Prijs Felix500 of van de toekenning of verzending van de 
prijs of inschrijvingsgeld. 

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van 
de mini-uitdagingen of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. 

Artikel 16  –  Klachten 

Klachten over het verloop van de Grote Prijs Felix500 moeten schriftelijk en ten laatste binnen de 7 
werkdagen na afsluiting van de Grote Prijs Felix500 naar het volgende adres worden gestuurd via e-
mail: info@felix500.be. Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking 
genomen. 

Er zal in alle redelijkheid worden getracht uiterlijk 2 weken na ontvangst van de klacht deze af te 
handelen. Indien dit niet mogelijk blijkt door omvang of complexiteit, zal dit samen met een verdere 
planning worden gemeld aan de indiener van de klacht. 

Artikel 17  –  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform 
het Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor het beslechten van 
eventuele geschillen die kunnen voortvloeien uit de Grote Prijs of uit de interpretatie of toepassing 
van dit reglement. 

 


