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WEDSTRIJDREGLEMENT – SELFIEWEDSTRIJD –  
FOTOTENTOONSTELLING ‘KEMPEN IN BEELD’ 

1. Inleiding   

 

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de 
selfiewedstrijd van de fototentoonstelling ‘Kempen in beeld’ op het Provinciaal Groendomein 
Prinsenpark in Retie.  
 
Door deelname aan de wedstrijd erkennen de deelnemers dit wedstrijdreglement aanvaard te 
hebben, zoals bepaald in punt 7. 
 

2. Organisatie 

De selfiewedstrijd van de fototentoonstelling ‘Kempen in beeld’ wordt georganiseerd door IOK en   
IOK Afvalbeheer, Antwerpseweg 1, 2440 Geel. 

 

3. Toegelaten deelnemers 

Elke bezoeker van de fototentoonstelling ‘Kempen in beeld’ mag aan de selfiewedstrijd deelnemen. 

4. Wedstrijdperiode 

De wedstrijd  neemt een aanvang op donderdag 1 april 2021 en eindigt op 30 september 2021 om 
middernacht. 

 

5. Opdracht selfiewedstrijd 

Bezoek de openlucht fototentoonstelling ‘Kempen in beeld’ in het Provinciaal Domein Prinsenpark in 
Retie. Op de parking vind je een grote kubus. Op 1 van de zijden van deze kubus staat het opschrift 
‘Ik bezocht deze tentoonstelling. Kom jij ook?’. Maak een selfie, alleen of met je gezelschap, voor dit 
bord. Het opschrift ‘Ik bezocht deze tentoonstelling. Kom jij ook?’ moet duidelijk op de foto staan.  

Surf naar www.iok.be/selfiewedstrijd of scan de QR-code die je op het bord vindt. Upload je foto en 
vul al je gegevens in.  

Door de deelname aan deze selfiewedstrijd geeft de deelnemer uitdrukkelijk de toestemming aan 
IOK en IOK Afvalbeheer om de ingezonden foto te gebruiken in alle communicatiekanalen van IOK 
en IOK Afval beheer: sociale media (Facebook, Twitter, Instagram …), website, afvalkrant en 
Infomagazine.  

 

 

 

 

http://www.iok.be/selfiewedstrijd
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6. Prijzen 

Voor de maanden april, juni, augustus en september trekt een onschuldige hand 1 winnaar. Voor de 
maanden mei en juli trekt een onschuldige hand 3 winnaars. De winnaars zijn de deelnemers aan de 
selfiewedstrijd die de foto hebben ingestuurd. De winnaars worden telefonisch op de hoogte 
gebracht. 

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

Prijs april 2021- 1 winnaar: 6 inkomtickets voor het Pakawi Park in Olmen-Balen 

Prijs mei 2021 – 3 winnaars: 6 combitickets voor de Lilse Bergen in Lille 

Prijs juni 2021 – 1 winnaar: voor 6 personen een kajaktocht op de Kleine Nete (3 duo-kajaks,            
6 zwemvesten en vervoer van eigen fietsen naar het eindpunt) + 6 minigolfbeurten  

Prijs juli 2021- 3 winnaars:  6 combitickets voor het Zilvermeer in Mol 

Prijs augustus 2021– 1 winnaar: 6 inkomtickets voor Bobbejaanland in Lichtaart-Kasterlee 

Prijs september 2021 – 1 winnaar: weekendverblijf (middenseizoen) in een blokhut op het 
Zilvermeer in Mol  

 

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. 

Klachten mogen ingediend worden via annemie.vanrompaey@iok.be.  

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 en IOK Afvalbeheer over de deelnemers verzamelen, zullen worden 
opgenomen in het adressenbestand van IOK en 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 en IOK 
Afvalbeheer zullen 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 en IOK Afvalbeheer. Hij kan 
hiervoor een verzoek tot toegang, verbetering, beperking of verwijdering richten aan IOK en IOK 

mailto:annemie.vanrompaey@iok.be
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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 het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 
 
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 en IOK Afvalbeheer zijn 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 en IOK Afvalbeheer zijn 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 en IOK 
Afvalbeheer. Indien IOK en IOK Afvalbeheer genoodzaakt zijn een wedstrijd uit te stellen, in te korten 
of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kunnen IOK 
en IOK Afvalbeheer 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 IOK en IOK Afvalbeheer voortzetting of het evenwicht van deze wedstrijd verhindert of de 
wezenlijke onderdelen ervan wijzigt, worden IOK en 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. 

 


