
 

Wedstrijdreglement 
 

1. De organisator van deze actie is die Keure (Kleine Pathoekeweg 3, 8000 Brugge) 

2. Deelnemen aan de wedstrijd kan tot 31 maart 2017. 

3. Iedereen werkzaam in een school kan zich registreren voor deze wedstrijd. Wie niet aan 

bovenstaande voorwaarde voldoet, kan geen aanspraak maken op de prijs. 

4. Per deelnemer wordt slechts één enkele deelname aanvaard.  Indien de deelnemer zich 

meerdere keren registreert, wordt slechts met de eerste deelname rekening gehouden. 

5. Om deel te nemen aan de wedstrijd, dien je één foto toe te voegen aan het online 

deelnameformulier. De foto moet op een originele en creatieve manier de aanwezigheid van die 

Keure in de school tonen, bijvoorbeeld via het logo, de boeken of de slogan ‘Onderwijs doet 

ertoe’.  

6. Je gaat ermee akkoord dat op de ingezonden foto’s geen auteursrechten gelden en dat je 

inzending voor promotionele doeleinden gebruikt kan worden. 

7. Op basis van de ingezonden foto’s kiest de onpartijdige jury, bestaande uit medewerkers van die 

Keure,  tien winnaars.  

8. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht.  

9. Wedstrijdprijs: één drukwerkpakket met:  

- Max. 50 posters (A3, recto, kleur of zwart-wit) 

- Max. 500 flyers (A5, recto verso, kleur of zwart-wit) 

- Max. 500 kaartjes (A6, recto verso, kleur of zwart-wit) 

- 2 roll-up banners (85 cm b x200 cm h, full colour) 

10. Het ontwerp voor het drukwerk moet aangeleverd worden door de winnaar en dit minstens twee 

weken voor de gewenste leverdatum. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren 

van een correcte opmaak. Bij fouten in de opmaak kunnen wij geen herdruk voorzien.   

11. De prijs kan tot 1 jaar na het afsluiten van de wedstrijd worden ingeruild, dus tot 31 maart 2018. 

12. De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en het formeel te 

aanvaarden. Zich registreren voor deze actie, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van 

dit reglement. 

13. De deelname is vrij en zonder enige aankoopverplichting. De gewonnen prijzen kunnen niet 

geruild worden tegen andere producten, diensten of geld. 

14. Enkel door het beantwoorden van de vragen op het registratieformulier, verklaart de deelnemer 

zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens door de organisator. De verzamelde 

persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader van het verloop van deze actie. 

Iedere deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan deze gegevens 

desgevallend verbeteren door zich te richten tot de organisator. 

15. Iedere deelnemer aanvaardt dat - indien hij tot winnaar wordt aangeduid - zijn naam publiekelijk 

wordt gepubliceerd en geafficheerd in het kader van de bekendmaking van de winnaars. 

16. Die Keure kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde 
persoonlijke gegevens (e-mailadres, telefoonnummer ...). 

17. Die Keure behoudt zich het recht voor om op gelijk welk tijdstip de wedstrijd op te schorten en dit 
zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor deelnemers of voor eender wie. 

18. Een onafhankelijke jury, bestaande uit drie medewerkers van die Keure, zal de 10 winnaars 

aanduiden.  


