
 

 

Voorwaarden campagne “Korte Keten Kop 2019” Provincie Antwerpen 

1. Voorstelling campagne “Korte Keten Kop 2019” 

Van zaterdag 4 mei tot zondag 12 mei 2019 organiseren de Vlaamse provincies, samen met 

de VLAM en de Vlaamse overheid (in wat volgt “de partners” genoemd), de tweede Week 

van de Korte Keten. Met de campagne Korte Keten Kop willen wij het grote publiek 

stimuleren om de Korte Keten in hun eigen provincie beter te leren kennen. Daarom 

lanceren we in alle Vlaamse provincies een grote communicatiecampagne, waarbij we per 

provincie op zoek gaan naar dé Korte Keten Kop die erin slaagt om zich te onderscheiden 

door zijn of haar passie, band met de Korte Keten, … 

Door mee te doen 

• maak je mensen warm voor duurzame & lokale voeding  

• maak je mensen bewust van de voordelen van korte keten 

• geef je de term korte keten een ECHT gezicht 

• benadruk je het persoonlijk contact bij korte keten 

• promoot je bovenal jezelf, je organisatie, bedrijf en/of je producten 

 

2. Deelnamevoorwaarden 

• Alle hoeve- en streekproducenten met een eigen verkooppunt kunnen deelnemen. Elke 

onderneming kan maximum één keer inschrijven. 

• De deelnemende producent is zelf verantwoordelijk voor het in regel zijn met de 

wettelijke vereisten aangaande voedselveiligheid, tewerkstelling... eigen aan de 

onderneming. 

• De deelnemende producenten verbinden zich ertoe om tijdens de Week van de Korte 

Keten minstens één activiteit te organiseren. Hun activiteit geven zij voor 14 februari 

2019 (23:59) zelf in via: https://weekvandekorteketen.be/activiteiten/activiteit-

toevoegen/. 

• De deelnemende producenten gaan ermee akkoord dat hun gegevens kunnen gebruikt 

worden door de partners van de Week van de Korte Keten. Deze gegevens worden enkel 

gebruikt in het teken van en ter promotie van de korte keten en dit zowel offline als 

online.  

De partners van de Week van de Korte Keten zullen uw gegevens nooit doorgeven aan 

andere partijen. 

 

3. Indienen kandidatuur 
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Deelnamevoorwaarden campagne “Korte Keten KOP 2019” 

• Geïnteresseerde producenten stellen zich kandidaat voor 14 februari 2019 (23:59) via 

https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/ door het online 

inschrijvingsformulier in te vullen . 

• Door het insturen van het inschrijvingsformulier aanvaarden de deelnemers de 

bepalingen van deze deelnamevoorwaarden volledig en onvoorwaardelijk. 

• De partners van de Week van de Korte Keten zijn niet verantwoordelijk voor eventuele 

nadelige gevolgen voor alle kandidaten naar aanleiding van hun deelname. 

 

4. Verkiezing vijf provinciale laureaten 

• Per provincie duidt een jury vijf laureaten uit de eigen provincie aan. De juryleden zijn 

niet aansprakelijk en kunnen niet worden aangesproken op de uitslag. De uitspraak van 

de jury is bindend. 

• Ter promotie brengt een professionele fotograaf de vijf laureaten per provincie in beeld 

en een copywriter helpt het verhaal neer te schrijven. Alle cases en beeldmateriaal die 

hiervoor worden verzameld, zijn eigendom van de partners van de Week van de Korte 

Keten.  

• Alle laureaten verklaren zich akkoord dat hun cases en foto’s online en offline tijdens en 

na de campagne gebruikt mogen worden in het teken van en ter promotie van de korte 

keten. 

• Alle laureaten engageren zich voor de publiekscampagne en voorzien (minstens) het 

volgende: 

o Via een aangeboden promotiepakket en sociale media maken de laureaten hun 

netwerk warm om te stemmen via de website www.weekvandekorteketen.be  

o Alle laureaten nemen steeds het logo van de Week van de Korte keten en van de 

betrokken provincie op in al hun communicatie over de campagne. 

o Alle laureaten maken zich vrij en kunnen aanwezig zijn op de finale d.d. 3 mei 

2019. Locatie en gedetailleerde info wordt hen later bezorgd. 

 

5. Verkiezing Korte Keten Kop 2019 – Provincie Antwerpen 

• Van 05/04/2019 t.e.m. 26/04/2019 krijgt het grote publiek de kans om te stemmen op 

hun favoriete Korte Keten Kop. Zo wordt uit de vijf laureaten per deelnemende provincie 

uiteindelijk één Korte Keten Kop verkozen. 

Download het gedetailleerde campagneverloop op www.weekvandekorteketen.be  

• De titel “Korte Keten Kop 2019 – Provincie Antwerpen” is exclusief, gebonden aan de 

eigen provincie en geldig voor één jaar. 

 

6. Meer info 

Voor meer informatie kan u terecht bij uw provinciale contactpersoon via 

weekvandekorteketen@provincieantwerpen.be  

https://weekvandekorteketen.be/voor-producenten/
http://www.weekvandekorteketen.be/
http://www.weekvandekorteketen.be/
mailto:weekvandekorteketen@provincieantwerpen.be

