
 

 Wedstrijdreglement online fotozoektocht 
“Europa bij ons” 2021  
1. Inleiding  
 
De online fotozoektocht is een organisatie van het Europa Direct (hierna ED) van Provincie Antwerpen 
(Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen).  
 
2. Wie kan deelnemen? 
  
2.1. Alle natuurlijke personen die inwoner zijn van provincie Antwerpen mogen deelnemen aan de 
wedstrijd. Medewerkers van dienst Europa provincie Antwerpen en hun directe familieleden tot in de 
tweede graad zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.  

2.2. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke 
toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd 
gaat ED 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 recht op een prijs worden ontzegd.  

2.3. ED behoudt zich te allen tijde het recht voor te controleren of de deelnemers in aanmerking komen 
voor deelname en om hun identiteit te controleren. Deelname aan deze wedstrijd is gratis. Wie deelneemt 
aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. De 
bekendmaking van het wedstrijdreglement gebeurt op de website van het provinciebestuur 
(www.popupeuropa.be)  
 
3. Looptijd wedstrijd  
 
De wedstrijd loopt van 2 tot 27 augustus 2021. Elke week verschijnen er drie locaties online. Van het 
moment van verschijnen op de Facebookpagina (www.facebook.com/EDAntwerpen) kunnen deelnemers 
meedoen tot 09:00 de volgende ochtend. 
 
4. Hoe deelnemen?  
 
Meedoen kan enkel door het wedstrijdformulier op www.popupeuropa.be in te vullen. Inzendingen via e-
mail of andere kanalen tellen niet mee. Indien 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 
een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. Zo kan een deelnemer onder meer worden uitgesloten 
wegens: Het invullen van het wedstrijdformulier na de uiterste indieningstermijn.  
5. Persoonsgegevens  
 
ED vindt het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit betekent dat we discreet omspringen met je 
gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. De gegevens 
gebruiken we enkel om de winnaar te contacteren. Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens van de 
deelnemers gewist. We geven je gegevens niet door aan andere partijen. Vragen? Lees de 
privacyverklaring op https://www.provincieantwerpen.be/over-deze-website/privacy.html   
 
 
 

https://www.provincieantwerpen.be/over-deze-website/privacy.html


 
 
6. Winnaar en prijs  
 
6.1. Per foto is er is slechts één winnaar en dat is de deelnemer die de juiste locatie weet te raden en het 
dichtst bij het juiste antwoord zat bij de schiftingsvraag. In totaal zijn er 12 dagwinnaars. Per locatie kan je 
maar één wedstrijdformulier invullen. Elke deelnemer kan maar één keer dagwinnaar worden. De 
dagwinnaar wordt op de dag nadat de foto verscheen telefonisch gecontacteerd tussen 9 uur en 12 uur. 
De dagwinnaars ontvangen dezelfde week op vrijdag hun prijs.  

6.2. Onder alle deelnemers van de wedstrijd die een locatie juist hadden geraden wordt 1 fiets verloot. Er 
staat geen limiet op het aantal locaties waarvoor je een formulier invult. Elke ingevuld formulier telt 1 keer 
mee bij het bepalen van de eindwinnaar. Deelnemers die dus 3x een locatie raden, maken aan het einde 
van de wedstrijd 3x kans om met de hoofdprijs naar huist te gaan.  

6.3. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand 
anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. ED kan op elk ogenblik om 
productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.  
 
7. Aansprakelijkheid  
 
7.1. ED niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer 
onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.  

7.2. ED is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het 
bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies).  

7.3. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld een mand met 
verse producten en etenswaren), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip 
telefonisch of per e-mail bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld in de e-mail die een winnaar ontvangt. 
De deelnemers dienen zelf na te kijken of de deze e-mail door hun mailprovider niet als ongewenst wordt 
uitgefilterd. Bij onbereikbaarheid of laattijdige reactie van de winnaar kan ED de gewonnen prijs 
toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.  

7.4. 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 Europa Direct Provincie Antwerpen de prijs toekennen aan een andere deelnemer, 
zonder enig verhaal.  

7.5. Druk-, spel-, zet-of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) 
kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de ED.  

7.6. Indien ED genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 
wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan ED hiervoor op geen enkele 
wijze aansprakelijk worden gesteld.  
 


