
Wedstrijdreglement 

Wedstrijdreglement Digitale promoactie week van de 
korte keten  

REGLEMENT PROMOACTIE. 

Artikel 1: Organisatie 

De gemeente Geetbets organiseert een digitale promoactie tijdens de week van de 
korte keten van 14 mei tot en met 21 mei 2022.  
Deze actie is een samenwerking met de vzw LEADER-Werking Hageland die 
hiervoor de app Happy Hageland ter beschikking stelt. De organisaties worden 
hierna vernoemd als “partners”.  
De winnaars zijn de deelnemers die tijdens de markt één of meerdere QR codes 
hebben gescand bij een van de deelnemende handelaren en lukraak geloot worden 
door de computer. 
Deze wedstrijd wordt noch gesponsord, noch onderschreven, noch georganiseerd 
door Facebook of Instagram. 

Artikel 2: Algemeen 

De actie wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement.  
Door deelname aan de actie aanvaardt elke deelnemer dit reglement, alsook alle 
wedstrijdbeslissingen die door de partners worden genomen.  
Onderhavig wedstrijdreglement is voor de deelnemers beschikbaar op hun 
Smartphone van zodra ze deelnemen aan de promoactie. De Deelnemers moeten 
expliciet het reglement goedkeuren voor ze kunnen deelnemen. Na goedkeuring van 
het reglement wordt het reglement beschikbaar in hun persoonlijke berichtenbox 
binnen de app Happy Hageland. 
De partners kunnen op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement . 
Elk geschil dat niet door dit wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door de  partners 
behandeld en beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist 
worden. Er zal geen briefwisseling noch andere communicatie gevoerd worden over 
de wedstrijd of dit reglement. 

Artikel 3: Deelname 

Alle natuurlijke personen, met een minimum leeftijd van 18 jaar, die gevestigd zijn in 
België en die beschikken over een e-mailadres, gsm-nummer of telefoonnummer 
mogen deelnemen aan deze wedstrijd. 
De medewerkers en bestuurders van de partners die bij de organisatie van deze 
actie betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op hetzelfde adres 
wonen), kunnen niet deelnemen aan deze actie.  
Om te kunnen deelnemen dient de klant, na zijn aankopen de QR-code te scannen 
bij de deelnemende handelaar. Vanaf nu zijn er 2 mogelijkheden : 
 



1. Ofwel heeft de deelnemer aan de wedstrijd reeds de app Happy Hageland op 
zijn telefoon en wordt hem enkel gevraagd het wedstrijdreglement te 
aanvaarden.  
 

2. Ofwel heeft de deelnemer de app Happy Hageland nog niet op zijn 
Smartphone en zal hem automatisch gevraagd worden zich te registreren op 
de app. Bij een 2de scan van die QR code zal hem gevraagd worden het 
wedstrijdreglement te aanvaarden. In beide gevallen zal de deelnemer vanaf 
dan geregistreerd zijn voor deelname aan de promoactie. 
 

De klant kan iedere QR code slechts 1 maal per dag scannen. Iedere deelnemende 
handelaar heeft zijn eigen QR code. Een klant kan dus bij verschillende handelaren 
scannen per dag. Hoe meer een klant scant hoe meer hij kans maakt op de prijs die 
zal verloot worden.   
 
Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende e-
mailadressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft 
automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer 
aan de actie tot gevolg.  
 
Deelname aan de actie kan op elk moment uitgesloten worden door de organisator, 
zonder daarvoor enige verklaring of reden op te geven. 

Artikel 4: Winnen van een prijs 

Er is maximum 1 prijs per persoon te winnen door loting. 
Telkens een deelnemer aan de promoactie een QR-code scant bij één van de 
deelnemende ondernemers wordt hij geregistreerd. De computer bepaalt lukraak wie 
de uiteindelijke winnaar wordt van de ter beschikking gestelde prij(s)(zen). Hoe meer 
verschillende QR codes iemand scant hoe meer hij zijn kansen verhoogd om te 
winnen.  
De Winnaar(s) word(t)(en) na de week van de korte keten per mail verwittigd en 
uitgenodigd hun prijs te komen afhalen.  
Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van 
zijn gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de 
promotieactie. 
Individuele handelaren die deelnemen aan de promoactie krijgen de 
contactgegevens van hun klanten doorgestuurd na de promoactie. Ondernemers die 
hiervan gebruik wensen te maken, moeten dit laten weten aan de gemeente 
Geetbets. Zij ondertekenen hiervoor een datagebruikersovereenkomst, waarin de 
privacy van de gegevens wordt geregeld. 
Deelnemers aan de wedstrijd gaan ermee akkoord dat hun gegevens kunnen 
doorgegeven worden aan de handelaars. De deelnemende handelaars gaan er op 
hun beurt mee akkoord, via het tekenen van een data-verwerkersovereenkomst, dat 
deze gegevens in geen enkel geval worden gedeeld met derden en de gegevens 
enkel worden gebruikt voor communicatie met hun klanten over de eigen 
handelszaak en activiteiten die in dit kader door hen worden georganiseerd. 

 



Artikel 5: Uitsluiting 

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen zonder verwittiging 
of verklaring uitgesloten worden. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de 
onmiddellijke uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor een 
prijs. 

Artikel 6: Prijs en bekendmaking 

De hoofdprijs is een streekpakket van  100€.   
Daarnaast zijn er nog streekpakketten te winnen van ter waarde van €50 (1) en 
€25 (4) 
 
De winnaar wordt uitsluitend gecontacteerd via e-mail en heeft 14 dagen de tijd om 
de prijs te aanvaarden of te weigeren. Indien de winnaar niet geantwoord heeft na 
14 dagen, gaat de organiserende firma ervan uit dat de speler de prijs weigert. In dit 
geval kan een nieuwe winnaar aangeduid worden. 
De aangeboden en voorgestelde prijs wordt aanvaard zoals aangekondigd en kan 
niet betwist worden. Deze is niet ruilbaar tegen contanten of andere voordelen in 
natura, noch overdraagbaar aan derden. 

 

Artikel 8: Vrijwaring 

Elke deelnemer verleent volledige kwijting aan de partners van elke 
schadevergoeding waartoe partners kunnen worden veroordeeld wegens schending 
van de wetgeving die van kracht is, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, de 
wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 
auteursrechten, rechten van portretten en andere intellectuele rechten op de 
gepubliceerde foto's door de deelnemer. 
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en 
de beperkingen van het internet, met name wat technische prestaties betreft, het 
risico op onderbrekingen en de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en 
overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens 
tegen eventuele omleidingen en de risico’s op hacking en besmetting door eventuele 
virussen op het netwerk. 
De partners kunnen bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 
onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het internet, slecht 
functioneren van het internet en/of gebruikte software, de gevolgen van misdrijven, 
virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, of om het even welke technische, 
hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. 
De partners kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke 
disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om 
welke reden dan ook. 
De Partners zijn niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, 
ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten haar wil. 



Druk-, spel-, en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden 
als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de 
partners. 
De partners zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade - die het gevolg is van 
deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs of die het gevolg is van het 
aanvaarden van de prijs. 
Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins limitatief, fouten die zich 
voordoen bij de Facebook- en Instagram-pagina van zelf, beslissen de 
Partners autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en 
afgehandeld. De beslissing van de partner kan niet worden aangevochten.  
 
 

Artikel 9: Privacy 

De vzw LEADER-werking Hageland treedt op als data verwerker en engageert zich, 
dat de privacy van klanten ten alle tijden wordt gerespecteerd, in lijn met de geldende 
GDPR regels en de voorwaarden opgenomen in dit reglement. 

Artikel 10: Recht en bevoegde rechtbank 

De verhouding tussen de partners en de deelnemers/winnaars wordt beheerst door 
het Belgisch recht. Alle geschillen tussen de Partners en een deelnemer over het 
bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de gevolgen van de wedstrijd en dit 
wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken 
van Leuven. 
 


