Elke deelnemer aan de geocoin fotowedstrijd van Toerisme Vlaams-Brabant aanvaardt
onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Toerisme VlaamsBrabant vzw.
Artikel 1:Principe
De geocoin fotowedstrijd is een initiatief van Toerisme Vlaams-Brabant, Provincieplein 1,
3010 Leuven. De organisatoren hebben steeds het recht het reglement te wijzigen.
Wedstrijdbeslissingen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook.
Toerisme Vlaams-Brabant behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de
deelnemer opgegeven informatie te controleren, om na te gaan of aan de
deelnemingsvoorwaarden is voldaan.
Artikel 2: Wie kan deelnemen
Deelnemen is mogelijk voor iedere natuurlijke persoon van 18 jaar of ouder met een officiële
verblijfplaats in Vlaanderen of Brussel. Een minderjarige moet toestemming hebben van de
ouders of voogd. Het personeel van Toerisme Vlaams-Brabant en de provincie kan
deelnemen, maar komt niet in aanmerking voor prijzen. De wedstrijd is toegankelijk voor
iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:
 de personeelsleden en de bestuurders van de Toerisme Vlaams-Brabant en haar
gelieerde vennootschappen,
 elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt,
 de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde
uitgesloten natuurlijke personen.
De organisator wijst er de deelnemers uitdrukkelijk op dat identiteitsdiefstal strafbaar is, en
behoudt zich het recht voor klacht in te dienen bij de politie wanneer de organisator
dergelijke feiten constateert.
Artikel 3: Hoe deelnemen
Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Deelnemen aan de
wedstrijd is gratis en kan door het plaatsen van een originele foto op de facebook pagina van
de Groene Gordel of het Hageland. De wedstrijd start 31 oktober 2017 en wordt
onherroepelijk afgesloten op 30 juni 2018, 23.59 uur.
Artikel 4: Voorwaarden foto
De geocoin en het wandelbord dat op de geocoin staat, moeten zichtbaar zijn op de foto. De
deelnemer respecteert de wetgeving betreffende auteursrechten, portretrechten en andere
intellectuele
rechten.
Door deel te nemen, verklaart de inzender dat hij/zij de toestemming van de op de foto
staande persoon of personen bezit om hun portret te reproduceren en de foto waarop ze
staan
te
gebruiken
voor
deze
wedstrijd.
Door deel te nemen, verklaart de deelnemer dat hij/zij alle auteurs- en intellectuele rechten
bezit over de ingezonden reacties.
De volgende foto’s zijn uitgesloten van deelname:



Foto’s waarop mogelijk recht rust van derden (bekende Vlamingen, fotomodellen,
etc.);
Beledigende, discriminerende, seksueel getinte, geweldverheerlijkende of
leeduitbeeldende foto’s

Artikel 5: Wedstrijdverloop
De eerste 50 inzendingen per regio (Hageland en Groene Gordel) winnen een originele
wandelrugzak.

Artikel 6: Kennisgeving van winst
De winnaars worden via facebook op de hoogte gebracht door Toerisme Vlaams-Brabant.
Toerisme Vlaams-Brabant vraagt persoons- en adresgegevens op om na bevestiging van de
deelnemer, de prijs toe te sturen.
Artikel 7: Verdeling van de prijzen
De verdeling van de prijzen gebeurt door Toerisme Vlaams-Brabant. De prijzen worden ten
laatste 4 weken na het plaatsen van de foto op facebook, per post of pakjesdienst
verzonden. Toerisme Vlaams-Brabant vraagt de deelnemers hun volledige gegevens op te
geven, om praktische afhandeling mogelijk te maken.
Toerisme Vlaams-Brabant kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in
gebreke blijven van partners met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan de prijzen.
Toerisme Vlaams-Brabant zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op
dit vlak, een andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of
andere voordelen in natura.
Artikel 8: Privacy
Elke deelnemer geeft Toerisme Vlaams-Brabant toestemming om zijn of haar
persoonsgegevens te verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het
verloop van de wedstrijd. Toerisme Vlaams-Brabant behandelt persoonsgegevens volgens
de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering of
schrapping. De gegevens van de deelnemers worden NIET doorgeven aan derden en
kunnen gebruikt worden voor commerciële en onderzoeksdoeleinden.
Artikel 9: Algemene bepalingen
Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk.
Toerisme Vlaams-Brabant is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met
deze wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die
niet kunnen worden gecontroleerd door Toerisme Vlaams-Brabant. Het is de
verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware
beschermd zijn en goed functioneren.
Toerisme Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten
gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen
aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. In geval van misbruiken, misleiding of
bedrog behoudt Toerisme Vlaams-Brabant zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken
deelnemer(s) zonder meer van deelname uit te sluiten.
Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort het huidige reglement, en verbindt hij zich
ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de beslissingen van de jury en de
wedstrijdleiding. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Een exemplaar van dit reglement kan
gedurende
de
wedstrijdperiode
geraadpleegd
worden
op
de
website
www.toerismevlaamsbrabant.be

Art. 10: Bevoegde rechtbank
Het Belgische recht is van toepassing op de verhouding tussen de organisator en de
deelnemer. Alle geschillen tussen de organisator en de deelnemer over het bestaan, de
interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven.
Art. 11 – Vragen en klachten
Voor vragen en klachten in verband met deze wedstrijd kunt u contact opnemen met
Toerisme Vlaams-Brabant telefoonnummer 016/ 26 76 20 of via e-mail op
toerisme@vlaamsbrabant.be. Er worden noch correspondentie noch telefonische
gesprekken gevoerd over het wedstrijdreglement, de organisatie, de beraadslaging en/of de
uitslag van de wedstrijd.

