
Wedstrijdreglement: quiz “Jouw provincie, niet superzichtbaar wel supernuttig”. 

 

1. Algemeen 

 

De quiz “Jouw provincie, niet superzichtbaar wel supernuttig” wordt georganiseerd door de 

Provincie West-Vlaanderen (de organisator), dienst communicatie, Provinciehuis Boeverbos, 

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries. 

 

 

2. Deelnemingsvoorwaarden 

 

2.1. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen, met 

uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van het provinciebestuur West-Vlaanderen, 

zijn vzw’s, EVA’s en autonome bedrijven. De organisator behoudt zich het recht voor 

personen te weigeren tot de wedstrijd.  

 

2.2. Er kan enkel individueel ingeschreven worden. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin in de zin 

van kleine familie of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen in het kader van 

dezelfde wedstrijd. 

 

2.3. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat de organisator ervan uit dat hij/zij 

toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet 

kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden 

ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. 

 

2.4. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en 

elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. Wie als winnaar van de wedstrijd wordt 

uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest 

automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

 

 

3. Wedstrijdverloop 

 

3.1. De quiz “Jouw provincie, niet superzichtbaar wel supernuttig” loopt online op www.west-

vlaanderen.be van maandag 19 februari 2018 (8u00) tot en met donderdag 17 mei 2018 

(12u00).  

 

3.2. Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd tenzij anders 

aangegeven. De organisator houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde 

voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking 

voor welke prijs dan ook. 

 

 

4. Bepaling van de winnaars  

 

4.1. Uit alle deelnemers van de quiz, die het vlagje hebben gevonden en bijgevolg het 

wedstrijdformulier met de gevraagde contactgegevens volledig en correct hebben ingevuld, 

worden er op vrijdag 18 mei 2018 vijftig winnaars geloot. Hij/zij wint een verwenbox, gevuld 

met hartige of zoete West-Vlaamse streekproducten ter waarde van 18 euro.  

 

4.2. Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd – donderdag 17 

mei 2018 om 12u00) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van 

vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.  

 

4.3. De deelnemers geven bij registratie aan de wedstrijd hun adres (domicilie) en e-

mailadres op. De winnaars van de wedstrijd worden persoonlijk op dit adres of via het 

opgegeven e-mailadres op de hoogte gebracht. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er 

niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn vervalt het recht op de prijs. 

 

 



5. De prijs 

 

5.1. De prijs wordt aan huis geleverd.  

 

5.2. De prijs is uitgeschreven op naam en adres, en is niet overdraagbaar. De prijs mag op 

geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal ook. De prijs is 

BTW inbegrepen. 

 

5.3. De prijs is beperkt tot de “naakte” prijs (= box met West-Vlaamse streekproducten met 

een totale waarde van 18 euro). Geenszins kan worden verondersteld dat de organisator 

bijkomende diensten of producten, gekoppeld aan de prijs, zou verlenen of toekennen. 

 

5.4. De organisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, de prijs 

wijzigen. 

 

 

6. Overmacht/voorbehoud 

 

6.1. Deelname aan de wedstrijd op www.west-vlaanderen.be impliceert kennis en 

aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de 

technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de 

risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid 

van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting 

door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele 

aansprakelijkheid in dat verband. 

 

6.2. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal 

de organisator alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. De 

organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit 

deze technische incidenten. De beslissing van de organisator en de uitslag zijn onherroepelijk 

en bindend. 

 

6.3. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te 

wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De 

organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

 

6.4. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bvb. e-

mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of 

aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens de organisator. 

 

6.5. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich 

uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze 

wedstrijd uit te sluiten.  

 

6.6. De organisator is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of 

ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van de prijs en/of 

deelname aan de wedstrijd. De organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden 

gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde 

verwachtingen. 

 

6.7. De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs 

wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn 

deelname. 

 

6.8. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of 

koeriersbedrijven bij het bezorgen van de prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of 

verlies). Als bijvoorbeeld de prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet 

aan de winnaar worden overhandigd, dan is de organisator niet verantwoordelijk als de 

winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is 

http://www.west-vlaanderen.be/


gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan de organisator niet aansprakelijk 

worden gesteld. 

 

6.9. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of 

indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, 

vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan de organisator de prijs toekennen aan een 

andere deelnemer, zonder enig verhaal. 

 

 

7. Persoonsgegevens 

 

7.1. Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de 

Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer aangaande de verwerking van persoonlijke 

gegevens (emailadres), stelt de organisator dat de gegevens zullen worden opgenomen in een 

bestand, dat uitsluitend door de dienst communicatie van het Provinciebestuur van West-

Vlaanderen wordt gebruikt met het oog op het goede verloop van deze wedstrijd en om de 

deelnemers op de hoogte te houden. 

 

7.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij 

eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere 

onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …) van de organisator.  

 

 

8. Toezicht op de wedstrijd en beslissingen 

 

8.1. Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, gericht 

aan de organisator (Provinciebestuur West-Vlaanderen, dienst communicatie, Provinciehuis 

Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries). 

 

8.2. De organisator oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben 

definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het 

correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al 

dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, 

overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement 

door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. 

Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website www.west-vlaanderen.be.  In 

geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen. 

 

8.3. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van 

misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw behoudt de organisator zich het recht voor om 

de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.  

 

8.4. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden 

aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden 

gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met de organisator van de wedstrijd. 

Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. 
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