WEDSTRIJDREGLEMENT KORTE KETEN KOPERS-CAMPAGNE
1)

Inleiding

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels en voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd van de
Korte Keten Kopers-campagne, waaraan je kan deelnemen als je jouw getuigenis deelt over korte
keten-consumptie.
2)

Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018
Antwerpen. De wedstrijd heeft als doel deelnemers te bedanken die hun getuigenis delen die
provincie Antwerpen kan gebruiken om verhalen rond ervaringen van consumptie in korte ketens
openbaar te maken naar een breed publiek.
3) Toegelaten deelnemers
Iedereen kan deelnemen. Medewerkers van provincie Antwerpen, de leden van de jury en hun
rechtstreekse familie zijn echter uitgesloten van deelname. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn
op het moment van deelname. Minderjarigen kunnen deelnemen op voorwaarde dat ze de
toestemming hebben van hun ouder(s) of voogd. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen
aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn/haar recht op de prijs, zonder
schadevergoeding en zonder enig verhaal ten aanzien van provincie Antwerpen.
4)

Wedstrijdperiode

De wedstrijd start op 14 mei 2022 en eindigt op 31 juli 2022 om 23.59 uur.
5) Opdracht
Je dient op het online platform https://filerequestpro.com/up/korte-keten-kopers jouw ervaringen
rond kopen in korte ketens te delen of je kan je verhaal vertellen aan een medewerker van de dienst
Landbouw op een van de verhalen-verzamel-momenten die provincie Antwerpen organiseert. Dit
mag kort of lang zijn maar elke vraag moet ingevuld worden. Als de dienst Landbouw merkt dat de
antwoorden inhoudelijk niet over korte keten gaan, kan je worden uitgesloten van deelname. Er
wordt gevraagd een foto te delen maar dat is niet noodzakelijk voor deelname aan deze wedstrijd. Er
kan per getuigenis slechts 1 foto worden ingezonden. Je mag maximaal 1 keer deelnemen. Je moet
binnen het grondgebied van de provincie Antwerpen wonen of een verhaal delen over een korte
keten-aankoop bij een bedrijf dat in de provincie Antwerpen gevestigd is.
6)

Inzending

Deelname is gratis. Het online platform om je getuigenis te delen en foto te uploaden kan je vinden
op https://filerequestpro.com/up/korte-keten-kopers. Het wedstrijdreglement kan je downloaden
via de website https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/korte-voedselketen/korteketen-kopers-campagne.html. Je verklaart via het formulier uitdrukkelijk dat jouw getuigenis (en
foto) mogen gebruikt worden in alle communicatiekanalen van provincie Antwerpen in het kader van
de Korte Keten Kopers-campagne. Dit zijn bijvoorbeeld: sociale media (Facebook, Twitter…), website,
uitnodigingen, magazines. En dit zonder dat je hiervoor enige vergoeding of auteursrechten kan
opeisen en dit zonder beperking in tijd. Zonder deze toestemming kan je niet deelnemen aan de
wedstrijd. Provincie Antwerpen verbindt zich ertoe jou te contacteren als jouw getuigenis gebruikt
wordt voor deze communicatiedoeleinden in het kader van de Korte Keten Kopers-campagne. Jij
geeft toestemming op de uiteindelijke tekst die publiek zal worden gemaakt. Als je jouw

contactgegevens niet correct invult, kan je niet gecontacteerd worden en dus ook niet deelnemen
aan de wedstrijd. Bij gebruik van je getuigenis of de foto’s door provincie Antwerpen, wordt enkel je
voornaam vermeld, tenzij je je daar uitdrukkelijk tegen verzet. Je dient dan via het digitaal formulier
aan te geven dat jouw naam niet mag vermeld worden. Indien je een andere persoon herkenbaar in
beeld brengt, zorg je ervoor dat er ook een toestemming daarvoor afgesproken is. Indien we jou
contacteren om jouw getuigenis en foto te verwerken in de campagne, wordt er een schriftelijke
verklaring opgemaakt waarin de andere persoon op de foto verklaart akkoord te gaan met het
gebruik en verspreiding van de foto. Provincie Antwerpen houdt de ingezonden foto’s, teksten en
persoonsgegevens van getuigenissen die niet gebruikt worden in het campagnemateriaal, niet langer
bij voor andere doeleinden.
7) Toekennen van de prijzen
Deelnemen om een prijs te winnen, gebeurt door de kennisvraag en schiftingsvraag te
beantwoorden. Enkel wie het juiste antwoord op de kennisvraag geeft, maakt kans op een prijs. Wie
bij de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord zit, krijgt de eerste prijs, de personen met
tweede en derde dichtste antwoorden krijgen de tweede en derde prijs. Als je niet beantwoordt aan
de voorwaarden van het reglement, kan je door de jury uitgesloten worden. De wedstrijd is
onherroepelijk. Enkel wie wint, wordt persoonlijk op de hoogte gebracht door provincie Antwerpen,
verder wordt er geen schriftelijke communicatie over gevoerd. Word je niet gecontacteerd, dan viel
je niet in de prijzen. De bekendmaking vindt plaats op een nader te bepalen dag in augustus 2022.
8) Prijzen
Iedere deelnemer kan slechts voor 1 prijs in aanmerking komen. Er worden drie deelnemers
uitgekozen. De eerste prijs betreft een overnachting in een landbouwbelevingskader. De tweede en
derde betreffen een mand met korte keten- eet- en drankproducten uit de provincie Antwerpen.
9) Persoonsgegevens
De persoonsgegevens die provincie Antwerpen over de deelnemers verzamelt, zullen worden
opgenomen in een bestand van provincie Antwerpen (Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen) met
als doel enerzijds om winnaars van de wedstrijd te contacteren en anderzijds contact op te nemen
met deelnemers om hun getuigenissen te kunnen gebruiken voor communicatiedoeleinden in de
Korte Keten Kopers-campagne. Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de
beheerder van het adressenbestand de persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake privacy. Provincie Antwerpen zal de
persoonsgegevens niet meedelen aan derden. Provincie Antwerpen zal ze niet gebruiken voor
andere doeleinden dan de Korte Keten Kopers-campagne. Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar
persoonsgegevens o.a. te raadplegen, te verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand
van provincie Antwerpen. Je kan hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering
richten aan weekvandekorteketen@provincieantwerpen.be of Provincie Antwerpen, Koningin
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, gedateerde aanvraag
en een kopie van de voorzijde van de identiteitskaart van de deelnemer. Voor meer informatie
verwijzen wij u door naar onze website ( https://www.provincieantwerpen.be/over-dezewebsite/privacy.html ) waar je onze algemene privacyverklaring kan terugvinden.
10) Aansprakelijkheid van deelnemer en auteursrechten
Provincie Antwerpen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of
ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname
aan deze wedstrijd. De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een

prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn
deelname. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij emailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege provincie Antwerpen. Indien provincie Antwerpen 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 provincie Antwerpen hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de
wil van provincie Antwerpen voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de
wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt provincie Antwerpen ontlast van iedere verbintenis.
Je verklaart dat je de toestemming hebt verkregen van de perso(o)n(en) die op de ingezonden
digitale beelden is/zijn afgebeeld. Provincie Antwerpen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
eisen en/of klachten van de perso(o)n(en) die op de ingezonden digitale beelden is/zijn afgebeeld. De
aansprakelijkheid ligt daarvoor bij de deelnemer. Mocht de organisatie hiervoor toch aansprakelijk
gesteld worden, zal de deelnemer de organisatie volledig vrijwaren.
11) Toezicht op wedstrijd en beslissingen
Provincie Antwerpen houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade
trouw behoudt provincie Antwerpen zich het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten van de
wedstrijd. Provincie Antwerpen behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om
teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen
voor de door provincie Antwerpen geleden schade (inclusief imago-schade). De uitslag van een
wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het
verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. Bekendmakingen van winnaars zijn
definitief.
12) Akkoordverklaring
Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. Elke deelnemer wordt
geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder beperking te aanvaarden. Buiten dit
reglement wordt er geen informatie met betrekking tot deze wedstrijd uitgewisseld, noch mondeling
noch schriftelijk. Provincie Antwerpen behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken
en om onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd, net als alle gevallen die niet
voorzien zijn in dit reglement, op te lossen. Deze beslissingen zijn onherroepbaar. Geen enkele klacht
zal telefonisch behandeld worden.
13) Toepasselijk recht/ bevoegde rechtbank
Het wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving. Alle eventuele geschillen die uit
de wedstrijd voortvloeien of verband houden met de wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen
worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het arrondissement
Antwerpen.

