Welkom op de KAVEX “wie is de slimste
vastgoedprofessional 2018”.
Reglement
1. Dit reglement is van toepassing op alle deelnemers.
2. De organisatie van “de slimste vastgoedprofessional 2018” valt onder onder de Kamer van
Vastgoedexperten.
3. Elke deelnemer neem vrijwillig deel en speelt individueel, zonder hulp van derden (welke eventueel
niet wensen deel te nemen). Er is geen maximum aantal deelnemers gesteld.
4. Het gebruik van een smartphone of een ander hulpmiddel voor het opzoeken van antwoorden
tijdens de quiz is uiteraard niet toegestaan. Het gebruik is enkel voor het deelnemen via de
vooropgestelde App. Indien door de jury wordt vastgesteld dat een deelnemer een inbreuk pleegt op
deze regel, zal deze worden uitgesloten van de kwis.
5. Het verlaten van de zaal tijdens de quizrondes is niet toegestaan.
6. Alle vragen en multiplechoice antwoorden worden 1x voorgelezen door de quizmaster en zullen na
het voorlezen eventueel ook kort samengevat worden. De vraag en de antwoorden zijn ook steeds
na te lezen op het scherm van uw smartphone.
7. Een meerkeuzevraag, multiplechoicevraag, is een vraag waarbij uit een beperkt aantal antwoorden
kan worden gekozen. In ons geval zullen telkens, indien de vraag het toelaat, 3 verschillende
mogelijke antwoorden worden voorgesteld.
8. Elke vorm van samenwerking tussen (niet-) deelnemende personen is verboden. Let er ook op dat de
personen in de buurt uw antwoorden niet kunnen afkijken - afluisteren.
9. De jury heeft steeds gelijk. Indien u denkt dat er toch iets is foutgelopen met de puntentelling of u
denkt dat uw antwoord onterecht is afgekeurd, meld dit dan zodat de jury dit kan onderzoeken.
10. De persoon met de meeste punten – juiste antwoorden is de winnaar. Bij een ex-aequo geeft de
schiftingsvraag uitsluitsel over de volgorde van de rangschikking. De winnaar heeft het recht zich
gedurende één jaar “de slimste vastgoedprofessional 2018” te noemen.
11. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan “de
slimste vastgoedprofessional 2018”. Deelnemen is geheel op eigen risico.
12. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet is de organisatie gerechtigd een
bindende beslissing te nemen.
De quiz bestaat uit 5 rondes met telkens 5 vragen. 5 verschillende thema’s worden behandeld om alszo uw
algemen vakkennis te testen.

Veel succes en quizplezier !

