
 
Wedstrijdreglement: Fotowedstrijd 

“biodiversiteit in Vilvoorde” 

Groen Vilvoorde organiseert een fotowedstrijd rond biodiversiteit in Vilvoorde, ter navolging van 

het bewonerskrantje Hier in Vilvoorde. 

1. Deelnemingsvoorwaarden 

a. De wedstrijd is toegankelijk voor iedere persoon. 

b. Enkel inwoners uit Vilvoorde en bijhorende deelgemeenten kunnen deelnemen aan deze 

wedstrijd. 

c. Personen, jonger of gelijk aan 25 jaar kunnen deelnemen aan de wedstrijd voor jongeren. 

Personen, ouder dan 25 jaar, nemen deel met de reguliere wedstrijd.  

d. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd voor de deelname aan een 

wedstrijd. 

e. Iedere persoon kan maar één keer deelnemen en één prijs winnen. 

f. Enkel deelnemers met voldoende ingevulde contactgegevens kunnen meedoen. 

Essentiële velden zijn: naam, voornaam, de eigenlijke foto en een e-mailadres of 

thuisadres (bij het ontbreken van een e-mailadres). 

2. Wedstrijdverloop 

a. De foto met de actie rond biodiversiteit wordt ingestuurd via www.groenvilvoorde.be. 

Via de voorziene formulieren voor jongeren of reguliere deelnemers. 

b. De deadline om de foto in te sturen is maandag 28 juni 2021, 23u59. De wedstrijd start 

bij de verdeling van de bewonerskrantjes en de lancering op de website. 

c. Door deel te nemen aan een wedstrijd met foto, verleent de deelnemer de kosteloze 

toestemming om deze foto zonder enige beperking in tijd en ruimte te publiceren op de 

(al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van Groen Vilvoorde. 

d. De deelnemer verklaart over de nodige rechten te beschikken om dit gebruik van zijn 

foto toe te laten en vrijwaart Groen Vilvoorde tegen alle mogelijke aanspraken in 

verband met zijn creatieve inbreng. Dit brengt dus mee dat een foto oorspronkelijk moet 

zijn, enkel en alleen door de deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze 

auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij 

hij/zij over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). 

e. Groen Vilvoorde is in geen geval verplicht om een foto ook effectief te publiceren en te 

gebruiken en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook een foto verwijderen. 

f. De foto moet een daad weerspiegelen waarmee de deelnemer tracht meer biodiversiteit 

in zijn of haar tuin of balkon te krijgen. Voorbeelden zijn: een vogelkast ophangen, 

struiken of bomen aanplanten, bloemen(weides) aanleggen, een vijver maken, 

klimplanten aanplanten, ruimtes voor egels, vogelvoederplaats installeren, … Deze lijst is 

niet limitatief.  

 

http://www.groenvilvoorde.be/


 

3. Prijzen 

a. 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. 

b. Groen Vilvoorde kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs 

wijzigen. 

c. De prijs betreft een geschenkbon, de geldigheid daarvan kan beperkt zijn in de tijd. 

d. Alle inzendingen worden gemengd voor de trekking. Er wordt een aparte pot voor 

jongeren en een reguliere pot gemaakt. Uit de jongerenpot trekken we willekeurig één 

winnaar. Uit de reguliere pot trekken we drie winnaars. Alle winnaars krijgen een 

waardebon van 20 euro voor de online webshop van natuurpunt. De waardebon wordt 

digitaal of per post verzonden. 

e. De trekking wordt bewezen door een film op de sociale media kanalen van Groen 

Vilvoorde. 

4. Aansprakelijkheid 

a. Groen Vilvoorde 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 een wedstrijd. 

b. Groen Vilvoorde is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs 

wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn 

deelname. 

c. Groen is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of 

koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking 

of verlies). 

d. Bij onbereikbaarheid of laattijdige reactie van de winnaar kan Groen Vilvoorde de 

gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. 

e. 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 Groen Vilvoorde. 

5. Persoonsgegevens 

a. De persoonsgegevens die Groen Vilvoorde over de deelnemers verzamelt, zullen enkel 

worden opgenomen in het adressenbestand van Groen Vilvoorde met als doel de 

deelnemers van de wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van 

de wedstrijd. 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. Groen Vilvoorde zal de 

persoonsgegevens niet meedelen aan derden. 

b. Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens o.a. te raadplegen, te 

verbeteren of te laten schrappen uit het adressenbestand van Groen Vilvoorde. Hij kan 

hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering of verwijdering richten aan e-

mailadres groenvilvoorde@gmail.com. 

mailto:groenvilvoorde@gmail.com


c. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat, indien ze een prijs winnen, zij 

eventueel met foto, naam en woonplaats (wijk) kunnen verschijnen op de website en 

andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Groen Vilvoorde. 

6. Toezicht op wedstrijd en beslissingen 

a. Groen Vilvoorde houdt toezicht op het correct 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 Groen Vilvoorde zich het recht voor de betrokken 

deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor 

andere wedstrijden - al dan niet online - van Groen Vilvoorde uit te sluiten. Groen 

Vilvoorde 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 Groen Vilvoorde geleden schade (inclusief 

imago-schade). 

b. 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 (per brief, e-mail of telefonisch). Bekendmakingen van winnaars zijn 

definitief. 

7. Het reglement 

a. Door deel te nemen aan (online) wedstrijden van Groen Vilvoorde aanvaardt de 

deelnemer dit wedstrijdreglement volledig en alle beslissingen die Groen Vilvoorde in 

verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de 

wedstrijd gelden als punt van reglement. 

b. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Groen Vilvoorde en kan daar 

desgewenst worden afgedrukt. 

 


