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WEDSTRIJDREGLEMENT – WIN EEN FRIETKOT VOOR JOU 
EN JE BUREN 

1 Inleiding   

 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de 
wedstrijd “Win een frietkot voor jou en je buren!”.  
 
Door deelname aan de wedstrijd erkennen de deelnemers dit wedstrijdreglement aanvaard te 
hebben, zoals bepaald in punt 7. 
 

2 Organisatie 

De wedstrijd ‘Win een frietkot voor jou en je buren!’ wordt georganiseerd door Intercommunale 
Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel, met 
ondernemingsnummer 0862.457.484, hierna IOK Afvalbeheer. 

 

3 Toegelaten deelnemers 

Alle inwoners van de 29 gemeenten van het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer mogen deelnemen 
aan deze wedstrijd, onder de hierna vermelde voorwaarden.  Het werkingsgebied van IOK 
Afvalbeheer omvat alle gemeenten van het arrondissement  Antwerpen, afdeling Turnhout en de 
gemeenten Heist-op-den-Berg en Nijlen van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen.  

De deelnemer moet 18 jaar of ouder zijn op het moment van deelname. Minderjarigen kunnen 
evenwel ook deelnemen op voorwaarde dat ze de schriftelijke toestemming hebben van hun ouders 
(of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Op eerste verzoek van de organisator, dient 
deze toestemming te worden overhandigd. 

De betrokken werknemers van de organisator, alsmede al hun gezinsleden (d.w.z. mensen die op 
dezelfde woonplaats wonen) mogen echter niet deelnemen aan de wedstrijd. 

4 Wedstrijdperiode 

De wedstrijd  neemt een aanvang op maandag 25 oktober 2021 en eindigt op 31 maart 2022 om 
middernacht. 

5 Opdracht 

Om op geldige wijze deel te nemen, moeten de deelnemers de volgende stappen zetten: 

• Een contactpersoon uit de straat aanduiden, die zijn/haar straat en de deelnemende huizen 
uit zijn/haar straat (a.d.h.v. huisnummers) inschrijft via het e-loket. Het formulier moet 
volledig ingevuld zijn.  

o Deelname door een straat vereist een minimum aantal van 10 deelnemende 
huizen, zonder dat het aantal deelnemende huizen beperkt wordt door een 
maximum. 

Indien een straat minder dan 10 bewoonde huizen bevat, is het toegestaan dat de 
direct aansluitende straten mee deelnemen om het minimum aantal van 10 
deelnemende huizen te kunnen bereiken.   
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• De affiche ‘zonder zwerfvuil straat’ moet aan elk raam van de deelnemende huizen hangen. 
De contactpersoon geeft tijdens zijn inschrijving aan hoeveel affiches hij wil ontvangen. 
Deze worden door IOK Afvalbeheer opgestuurd t.a.v. de contactpersoon en hij dient er zorg 
voor te dragen dat deze bij elk deelnemend huis terecht komt. De affiche moet zichtbaar zijn 
vanop straat op zo’n manier dat er geen enkele discussie over de zichtbaarheid kan 
ontstaan. De zichtbaarheid van de affiche wordt soeverein door de controleur beoordeeld.  

• De affiche ‘zonder zwerfvuil straat’ moet tot en met 31 maart 2022 aan het raam blijven 
hangen.  

• Een controle zal onaangekondigd gebeuren door IOK Afvalbeheer.  

o Indien een affiche er bij de eerste controle niet hangt of niet zichtbaar hangt, wordt 
de contactpersoon op de hoogte gebracht en zal er later een tweede controle 
uitgevoerd worden. De tweede controle zal eveneens onaangekondigd 
plaatsvinden. 

o Tijdens de tweede controle moet er bij minstens 90% van de ingeschreven huizen 
van een deelnemende straat een affiche zichtbaar aan het raam hangen. Hangt er 
bij minder dan 90% van de inschreven huizen van een deelnemende straat een 
affiche zichtbaar, zal de deelnemende straat gediskwalificeerd worden.  

6 Prijzen 

Er worden 3 winnaars gekozen binnen het werkingsgebied van IOK Afvalbeheer.  

De eerste winnaar wint de hoofdprijs: een frietkot in de straat. Elke bewoner uit de deelnemende 
huizen in de winnende straat heeft recht op frietjes met saus en een stuk vlees van een frietkot uit de 
buurt. De komst van het frietkot zal in de loop van de zomer van 2022 georganiseerd worden.  

IOK Afvalbeheer verwacht dat de winnaar van de hoofdprijs binnen de 30 dagen na de 
bekendmaking volgende informatie doorgeeft aan IOK Afvalbeheer: 

 
1. Welke 3 voorkeursdata hij heeft voor het doorgaan van het gewonnen frietkot 

(indien weersomstandigheden en/of andere omstandigheden het niet toelaten 
op die data, kan er een andere datum geregeld worden met de organisator, 
maar enkel in overleg met hun planning) 

2. Het exacte aantal personen die in de opgegeven huizen wonen 
3. Waar het frietkot geplaatst mag worden 

 

Iedere deelnemer kan slechts 1 keer deelnemen en bijgevolg maar voor 1 prijs in aanmerking 
komen. Deze prijs is niet overdraagbaar aan derden, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. 

De 3 winnaars worden door een onschuldige hand uitgeloot. De winnaars worden telefonisch of per 
e-mail op de hoogte gebracht.  

De organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs 
door een vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen. De organisator beoordeelt de 
gelijkwaardigheid naar eigen goeddunken.  

 

7 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. De organisator 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. 

Een klacht kan worden ingediend via mooimakers@iok.be. 
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De organisator behoudt zicht het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te 
beëindigen, wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden buiten zijn wil om. 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van 
betwisting, zal de organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van 
deze wedstrijd te verzekeren. Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 

8 Privacy 

De persoonsgegevens die IOK Afvalbeheer over de deelnemers verzamelt, zullen worden 
opgenomen in het adressenbestand van IOK Afvalbeheer met als doel de deelnemers van de 
wedstrijd te contacteren met betrekking tot het verdere verloop van de wedstrijd. Na het einde van de 
wedstrijd zullen deze gegevens worden verwijderd.  
 
Bij het opvragen en verwerken van persoonsgegevens zal de beheerder van het adressenbestand 
de persoonlijke levenssfeer respecteren en handelen in overeenstemming met de bepalingen van de  
Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (hierna “AVG”) . IOK Afvalbeheer zal 
de persoonsgegevens niet meedelen aan derden. 
 
De verwerking vindt haar rechtsgrond in art. 6, lid 1, a) AVG en berust op toestemming van de 
deelnemer(s). 
 
Iedere deelnemer heeft het recht zijn/haar persoonsgegevens te raadplegen, te verbeteren, te 
beperken of te laten schrappen uit het adressenbestand van IOK Afvalbeheer. Hij kan hiervoor een 
verzoek tot toegang, verbetering, beperking of verwijdering richten aan IOK Afvalbeheer, 
communicatiedienst, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. Dit verzoek zal bestaan uit een schriftelijke, 
gedateerde aanvraag en een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de deelnemer.  
 
Iedere deelnemer heeft het recht zijn toestemming tot verwerking van zijn persoonsgegevens ten 
allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking 
voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. 
 
Iedere deelnemer heeft, wanneer hij van oordeel is dat zijn persoonsgegevens zijn verwerkt op een 
manier die in strijd is met de regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens en waarvan hij 
meent dat het niet opgelost kan worden via bemiddeling of via een informatieverzoek.,het recht om 
klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals de Vlaamse Toezichtcommissie (bevoegd 
voor klachten tegen Vlaamse overheidsinstanties) via contact@toezichtcommissie.be of de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (federaal bevoegd) via  contact@apd-gba.be 
 
Schade als gevolg van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden 
kan in geen geval verhaald worden op de organisator, indien deze alle noodzakelijke 
beveiligingsmaatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van hem mogen worden verwacht. 
 

9 Aansprakelijkheid 

IOK Afvalbeheer 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. 
 
IOK Afvalbeheer 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 e-mail communicatie) 
kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege IOK 
Afvalbeheer. Indien IOK Afvalbeheer 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 IOK 
Afvalbeheer hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 

mailto:contact@toezichtcommissie.be
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Indien een wettelijke of structurele wijziging, een geval van overmacht of elke verandering buiten de 
wil van IOK Afvalbeheer om, de voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de 
wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, wordt IOK Afvalbeheer ontlast van iedere verbintenis.  
 

De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, 
als gevolg van deelname aan de wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs. 

 

10 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, afdeling Turnhout. 


