
 

 Wedstrijdreglement: Wedstrijd Kustsafari 2022 
 

Versie: 21/06/2022  
 

1. Organisator  

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de provincie West-Vlaanderen met adres 

Koning Leopold III-laan, 8200 Sint-Andries. 
 

2. Wie kan deelnemen?  

2.1. Deelnemingsvoorwaarden  

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd.  
 

3. Periode  

De wedstrijd loopt van 29 juni t.e.m. 15 september 2022  
 

4. Verloop van de wedstrijd  

Hoe deelnemen:  

Deelnemers vullen het wedstrijdformulier online in voor 16 september 2022. 

Eind september zullen uit alle inzendingen de winnaars met alle juiste antwoorden en 

het dichtstbijzijnde antwoord op de schiftingsvraag gekozen worden. 
 
 

5. De prijs  

5.1. Inhoud van de prijs  

 

De hoofdwinnaar bekomt een waardebon voor een etentje met zeezicht in 

Oostende, t.w.v. €100.  

 

Ook volgende boeken worden als prijs aangeboden: 

 

2e prijs Het boek,  De Kust. 4 augustus 1945. De Zomer van de vrijheid  

3e prijs Het boek  Verdwenen Zwinhavens 

4e Het boek   Herders, schapen en natuurbeheer in de Zwinstreek  

5e prijs het boek  Wilde rozen in de kustduinen  

6e tot 8e prijs  het strandgidsje Vlaamse kust Van Gravelines tot Cadzand   
 

 

5.2 overhandigen van de prijs 

 

De winnaar wordt door het provinciaal Streekhuis Kust gecontacteerd i.v.m. de 

overhandiging van de prijs. Provincie West-Vlaanderen kan de inhoud van de prijzen 

volledig of deels vervangen door de inhoud van een gelijkwaardige prijs. De winnaar 

moet die prijs aanvaarden zoals geleverd door de provincie West-Vlaanderen . Hij / 

zij kan geen aanspraak maken op compensatie.  
 

5.3. Onoverdraagbaarheid van de prijs  
 

De prijs kan niet verkocht worden. Als op een of andere manier zou blijken dat de 

winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. door hem te koop aan te bieden op 

een website, via een krant, …) dan heeft Provincie West-Vlaanderen het recht de 

https://webshop.west-vlaanderen.be/de-kust-1945.html
https://webshop.west-vlaanderen.be/verdwenen-zwinhavens.html
https://webshop.west-vlaanderen.be/herders-schapen-en-natuurbeheer-in-de-zwinstreek.html
https://webshop.west-vlaanderen.be/wilde-rozen-in-het-zwin-en-de-kustduinen-94552357.html
https://webshop.west-vlaanderen.be/strandgidsje.html


prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. 

De prijs is dan terug beschikbaar voor Provincie West-Vlaanderen . De prijs mag wel 

aan familieleden of vrienden worden geschonken.  
5.4. De prijs kan niet worden ingeruild tegen speciën. De geldigheidsduur kan onder 

geen beding worden gewijzigd.  
 

6. Persoonsgegevens  

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door Provincie West-Vlaanderen 

enkel gebruikt in het kader van deze specifieke wedstrijd en voorts behandeld 

conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld in 2018. Ze 

worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze 

wedstrijd en worden enkel aan derden overgemaakt die een verband houden met 

de organisatie van de prijs. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens 

verwijderd. Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over haar 

bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek 

en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer 

een mail naar kust@west-vlaanderen.be.  
 

7. Algemene bepalingen  

7.1. Laattijdige inzendingen worden niet in aanmerking genomen.  

7.2. 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.  

7.3. De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om ten allen tijde deze 

actie en deze spelformule te wijzigen om programmatorische, technische of 

organisatorische redenen. De meest recente versie van het wedstrijdreglement geldt 

als referentie. De organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.  

7.4. De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd 

waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is.  

7.5. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou 

worden, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te 

neutraliseren. Provincie West-Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor 

enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze technische incidenten.  

7.6. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie)problemen 

kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege 

de organisatoren.  

7.7. 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 en/of andere wedstrijden die zij organiseren uit te sluiten.  

7.8. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de 

onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze 

elke beslissing die de organisatoren zich genoopt zien te treffen.  
 

7.9. Dit reglement is enkel van toepassing op de wedstrijd “Wedstrijd Kustsafari 2022” 

lopend vanaf 29/06/22 tot en met 15/09/22.  



7.10. Over het wedstrijdreglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en 

onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd 

(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk 

tegen de beslissingen van de organisatoren die autonoom beslissen.  
 

Opgemaakt in Oostende, 21 juni 2022. 


