
Wedstrijdreglement Compostvat of -bak 

Elke deelnemer aan de wedstrijd ‘Compostvat of -bak’ van Limburg.net aanvaardt 
onderstaande voorwaarden, en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Limburg.net.  

Artikel 1: principe  

De wedstrijd ‘Compostvat of -bak’ van Limburg.net is een initiatief van Limburg.net, 
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt. De organisatoren hebben steeds het recht 
het reglement te wijzigen. Wedstrijdbeslissingen kunnen niet worden aangevochten, om 
welke reden dan ook. Limburg.net behoudt zich het recht voor de juistheid van de door de 
deelnemer opgegeven informatie te controleren, om na te gaan of aan de 
deelnemingsvoorwaarden is voldaan.  

Artikel 2: wie kan deelnemen  

Deelnemen is mogelijk voor iedereen met een officiële verblijfplaats in Limburg of Diest. Het 
personeel van Limburg.net kan deelnemen, maar komt niet in aanmerking voor prijzen. De 
wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, met uitzondering van:  

• de personeelsleden en de bestuurders van Limburg.net, 	
• elke persoon die aan de organisatie van de desbetreffende wedstrijd deelneemt, 	
• de gezinsleden en de familieleden tot in de derde graad van voormelde uitgesloten 
natuurlijke personen.  

Artikel 3: hoe deelnemen  

Deelnemen aan de wedstrijd is gratis en kan via het wedstrijdformulier op 
http://magazine.limburg.net/wedstrijd. De wedstrijd start op 6 juni 2017 en wordt 
onherroepelijk afgesloten op 29 juni 2017, 23u59. Deelnemers zijn verplicht zich aan te 
melden met een correct e-mailadres.  

Artikel 4: wedstrijdverloop  

Na de wedstrijddeelname moet de deelnemer enkele algemene gegevens invullen: 
emailadres, naam en voornaam, straat, gemeente, huisnummer, bus en postcode. De 
wedstrijd houdt in dat de deelnemers antwoorden op de prijsvraag én een schiftingsvraag 
invullen: “Hoeveel mensen zullen hun kans wagen voor 29 juni 2017, 23u59?” Alleen 
deelnemers met een geldig e-mailadres en volledig en correct ingevulde adresgegevens, 
maken kans op een prijs. Wanneer zou blijken dat de door de deelnemer opgegeven 
informatie niet correct is, heeft dit onmiddellijke uitsluiting tot gevolg.  

Artikel 5: toekenning en verdeling van de prijzen  

Na het afsluiten van de onlinewedstrijd worden de deelnemers die fout antwoordden op de 
prijsvraag uit de lijst geschrapt. De deelnemers die overblijven, worden vervolgens 
gerangschikt volgens het antwoord op de schiftingsvraag. De deelnemer die het correcte 
antwoord op de schiftingsvraag het dichtst heeft benaderd, krijgt in dat geval de hoogste 
plaats in de rangschikking. De prijzen worden toegekend aan de deelnemers op basis van 
hun antwoord op de schiftingsvraag.  

Er wordt, per gemeente waar Limburg.net actief is, een compostvat of -bak uitgereikt aan  



één deelnemer die de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Limburg.net neemt ten laatste 
één maand na het afsluiten van de online wedstrijd contact op met de 45 winnende 
deelnemers voor de overhandiging van hun vat of bak. Voor de 5 gemeenten met de meeste 
gezinnen (Hasselt, Genk, Beringen, Sint-Truiden en Maasmechelen) worden er 2 vaten of 
bakken per gemeente verdeeld. 

Limburg.net kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het eventuele in gebreke 
blijven van partners met betrekking tot defecten en tekortkomingen aan de prijzen. 
Limburg.net zal niet verplicht zijn, mocht de leverancier in gebreke blijven op dit vlak, een 
andere prijs te overhandigen. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen speciën of andere 
voordelen in natura.  

Artikel 6: privacy  

Elke deelnemer geeft Limburg.net toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te 
verwerken in haar databank om de deelnemer te informeren over het verloop van de 
wedstrijd en op de hoogte te brengen van toekomstige acties en initiatieven. Limburg.net 
behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de 
persoonsgegevens.  

De deelnemers hebben te allen tijde het recht van toegang tot deze gegevens, verbetering 
of schrapping. De gegevens van de deelnemers worden NIET doorgeven aan derden en 
kunnen gebruikt worden voor commerciële en onderzoeksdoeleinden.  

Artikel 7: algemene bepalingen   

Over de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd, telefonisch noch schriftelijk. 
Limburg.net is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met deze 
wedstrijd, die buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet 
kunnen worden gecontroleerd door Limburg.net. Het is de verantwoordelijkheid van elke 
deelnemer om te zorgen dat zijn software en hardware beschermd zijn en goed 
functioneren. Limburg.net kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten 
gevolge van overmacht, geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen 
aangepast, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. In geval van misbruiken, misleiding of 
bedrog behoudt Limburg.net zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) 
zonder meer van deelname uit te sluiten. Door deelname aanvaardt de deelnemer onverkort 
het huidige reglement, en verbindt hij zich ertoe zich onvoorwaardelijk neer te leggen bij de 
beslissingen van de jury en de wedstrijdleiding. Beroep hiertegen is niet mogelijk. Een 
exemplaar van dit reglement kan gedurende de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op 
de website http://magazine.limburg.net/wedstrijd.  

	


