
Fotowedstrijd waar staat de eend? - wedstrijdreglement

Art 1. De fotowedstrijd via Instagram en facebook wordt georganiseerd door Handelaarsverbond
AarschotParelt vzw, Martelaerenstraat 14, 3200 Aarschot. Dit wedstrijdreglement bevat de
voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de fotowedstrijd die de
organisator organiseert via Instagram. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige
aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement en van elke mogelijke wedstrijdbeslissing
van de organisator. In geval van betwisting geldt de beslissing van de organisator zonder verhaal. Het
reglement kan steeds geraadpleegd worden via www.aarschotparelt.be/instagramwedstrijd

Art 2. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk via Instagram en/of facebook, met gebruik van
#winkeleninaarschot en taggen van @aarschotparelt. Men kan alleen via een persoonlijk Instagram
account of facebook account deelnemen aan de wedstrijd. Bedrijfsaccounts kunnen niet deelnemen.
Elke deelnemer mag meerdere keren deelnemen via zijn/haar persoonlijk Instagram-account, maar
kan maximum één prijs winnen. De prijs wordt enkel uitgekeerd aan de eigenaar van de
Instagram-account. De organisator behoudt zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd.
De winnaar stemt toe deel te nemen aan publiciteit gerelateerd aan deze wedstrijd, zonder enige
compensatie.

Art 3. Twee maal per week verplaatst de badeend van handels- of horecazaak. De persoon die als
eerste een foto post van de desbetreffende eend in de etalage wint een Aarschotse cedeaubon ter
waarde van € 25,-. Uit de 12 winnaars wordt op de laatste dag van de lopende actie de winnaar van
de badeend geloot.

Art 4. De wedstrijd vindt plaats van 01/06/2021 tot en met 11/07/2021. Om deel te nemen moet de
deelnemer verbinding maken met zijn persoonlijke openbare Instagram- of facebook account en een
foto posten van de paarse badeend die in of aan de handelszaak staat. Deze foto wordt gepost met de
hashtag: #winkeleninaarschot en getagd met @aarschotparelt. Enkel foto's die aan deze eisen
voldoen zijn geldig. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de organisator het
onbeperkte recht de ingezonden foto’s zonder enige vergoeding (aan de deelnemer) en vrij van
(re)productierechten te publiceren via de communicatiekanalen van Aarschot Parelt.

Art 5. De deelnemers verklaren middels deelname aan deze wedstrijd uitdrukkelijk dat zij alle
auteurs- en intellectuele eigendomsrechten van de ingezonden reacties bezitten en vrijwaren de
organisator van iedere aanspraak door derden. De deelnemers dragen alle eigendomsrechten over
aan de organisator. Foto’s waarop mogelijk recht rust van derden, maar ook beledigende,
discriminerende, gewelddadige foto’s zijn uitgesloten van deelname.

Art 6. De organisator zal de winnaars aanduiden en op de hoogte stellen via de desbetreffende
sociale media account. Indien er binnen 1 week geen antwoord wordt gegeven behoud de
organisator zich het recht om een andere winnaar aan te duiden. Indien er binnen de termijn van 1
maand de prijs niet wordt afgehaald behoud de organisator zich het recht om een andere winnaar
aan te duiden.

Art 7. Bij deelname aan de wedstrijd kunnen Aarschotse cadeaubonnen ter waarde van € 25,-
gewonnen worden. Uit de 12 winnaars wordt de winnaar van de paarse badeend geloot. Deze loting
zal plaatsvinden op 11 juli 2021. De badeend heeft een paarse kleur volgende afmetingen: (63cm -45
cm -58 cm) en een winkelwaarde van € 70,-. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor een andere prijs en
is niet te compenseren in geld.



Art 8. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige
inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de
organisator kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. De organisator kan in geen
geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse
schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de
toekenning van de prijzen. De organisator is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulering
van deze wedstrijd ten gevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal. De
organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de
deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens doorgeeft die niet overeenkomen
met zijn/haar Instagramprofiel en/of facebookprofiel. Indien de organisator 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 de organisator hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld.

Art. 9: Elke winnende klant wordt via het betreffende sociale media-profiel hoogte gesteld. Details
waar en hoe de prijs moet opgehaald worden zullen bekend gemaakt worden via dit kanaal. De
winnaars moeten hun prijs zelf ophalen.

Art. 10: Behoudens ernstige of opzettelijke fout hunnentwege kunnen noch vzw Aarschot Parelt, noch
de stad Aarschot, noch de Middenstandsraad, noch haar personeelsleden, noch derden waarop in het
kader van deze actie beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade
van welke aard dan ook die zou voortvloeien uit de organisatie van deze actie, met inbegrip van de
deelname aan de actie, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijzen.

Art. 11: Bij een geschil zal de organisator van de actie een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen
zijn beslissing is geen beroep mogelijk en er zullen ook geen klachten over deze actie worden
aanvaard, behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout van de organisator.

Art. 12: Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft u de toelating aan de organisator om de
ingevulde persoonsgegevens op te slaan en te gebruiken voor marketingdoeleinden bij toekomstige
evenementen van de stad Aarschot en vzw Aarschot Parelt. De gegevens worden niet aan derden
gegeven.

Art. 13: Door deel te nemen geeft u toestemming om uw naamgegevens in geval van winst te
publiceren op de Facebookpagina van de stad Aarschot, de facebookpagina van vzw Aarschot Parelt
en de website www.winkeleninaarschot.be.

Art. 14: Het Belgisch recht is van toepassing.

Art. 15: Bij deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met het
wedstrijdreglement. De deelname aan deze actie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig
voorbehoud met dit reglement instemt en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren wordt
genomen om het goede verloop van de actie te waarborgen.

Art. 16: Dit wedstrijdreglement wordt gepubliceerd op de website van Aarschot Parelt vzw.


