
 

 

 
ONTDEK RODELAND OP DE FIETS - WEDSTRIJDREGLEMENT 

 

WIE KAN DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD? 

Deze wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen, die hun domicilieadres hebben in de gemeente Gavere, Melle, 

Merelbeke of Oosterzele.  

Minderjarigen kunnen deelnemen als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van een van hun ouders of van iemand 

anders die het ouderlijk gezag over hen uitoefent.  

Een deelnemer kan meerdere malen deelnemen door het invullen van meerdere deelnameformulieren. Er kan echter 

maar 1 prijs per domicilieadres worden toegekend. 

HOE DEELNEMEN AAN DE WEDSTRIJD? 

Deelname aan de wedstrijd verloopt via het invullen van het wedstrijdformulier dat je kan downloaden op de website 

van het Rodelandproject www.rodeland.be of dat je samen met de kaart van de fietstocht kan afhalen in de bibliotheek 

van Gavere, Melle, Merelbeke of Oosterzele (zolang de voorraad strekt). 

Het wedstrijdformulier moet voor maandag 16 november 2020 om 9 uur worden ingediend. Latere deelnames zijn 

niet geldig. Het wedstrijdformulier indienen kan op twee manieren: 

1. bij voorkeur digitaal door een duidelijke foto of scan te maken van je volledige wedstrijdformulier (2 zijden!) en 

dit door te mailen OF door rechtstreeks het digitale formulier in te vullen en dit door te mailen naar 

info@rodeland.be 

2. per post door het ingevulde formulier op te sturen naar Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw, PAC Het Zuid, 

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. 

Naast de antwoorden op de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag moeten deelnemers ook nog volgende info 

verstrekken om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd: 

1. Voornaam en naam 

2. Adres (straat, nummer, postcode, gemeente) 

3. E-mailadres 

4. Telefoonnummer 

Het projectbureau van Rodeland behoudt zich het recht voor de correctheid van deze gegevens na te gaan en hierover, 

indien nodig, de nodige inlichtingen in te winnen. Indien blijkt dat deze velden niet correct werden ingevuld, wordt de 

betrokkene uitgesloten van verdere deelname. 

WINNAARS 

Alle volledig ingevulde wedstrijdformulieren zullen nagekeken worden en gerangschikt worden volgens het aantal juiste 

antwoorden op de vragen: hoe meer vragen juist beantwoord zijn, hoe hoger de rangschikking. In het geval van een ex 

aequo (evenveel juiste antwoorden) bepaalt de schiftingsvraag de rangschikking: wie het juiste antwoord op de 

schiftingsvraag het dichtst benadert, wordt hoger gerangschikt. In die volgorde worden vervolgens de beschikbare 
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prijzen verdeeld. De waardebonnen ter waarde van 25 euro zijn voor de hoogst gerangschikte inzendingen. Daarna 

volgen de waardebonnen van 20 euro. Indien een deelnemer meerdere formulieren heeft ingediend, kan hij slechts één 

keer winnen met het hoogst gerangschikte wedstrijdformulier. 

PRIJZEN 

Elke winnaar krijgt in de loop van de maand december een brief met een waardebon toegestuurd per post. Het opgeven 

van een geldig en goed leesbaar adres op het wedstrijdformulier is hiervoor een voorwaarde. 

Het gaat om waardebonnen van korte keten-bedrijven gevestigd in de gemeentes Gavere, Melle, Merelbeke en 

Oosterzele. Het bedrag van de waardebonnen bedraagt 20 of 25 euro. 

De geldigheid van de waardebonnen kan beperkt zijn in de tijd, dit staat aangegeven op de waardebon. 

De gegevens mbt waar en hoe de waardebon kan worden ingeruild, staan vermeld op de waardebon of in de 

begeleidende brief.  

PERSOONSGEGEVENS 

Het projectbureau van Rodeland neemt de persoonsgegevens van de deelnemers op in een bestand en verwerkt deze 

in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016. Zij 

bewaart deze persoonsgegevens enkel in het kader en voor de duur van de betrokken wedstrijd en bezorgt deze niet 

aan derden. Wie wel op de hoogte wil blijven van het Rodelandproject, kan dat aangeven op het wedstrijdformulier. 

Deze gegevens zullen dan enkel worden gebruikt in kader en voor de duur van het Rodelandproject.   

Elke deelnemer heeft het recht op informatie, inzage en correctie zoals omschreven in de AVG. Hij kan deze rechten 

uitoefenen door hiervoor een mail te sturen naar info@rodeland.be  

AANVAARDING VAN HET REGLEMENT 

Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden de deelnemers dit reglement. De uitslag van de wedstrijd is definitief 

en kan niet het voorwerp uitmaken van enige discussie of juridisch geschil. 

EXONERATIECLAUSULE 

Het projectbureau van Rodeland kan niet aansprakelijk worden gesteld: 

1. In geval van wijzigingen aan of annulering van de wedstrijd wegens overmacht; 

2. Voor onsuccesvolle pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd door technische onderbrekingen, vertragingen 

in het ontvangen of versturen van gegevens, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de transmissie; 

3. Voor materiële schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich voordoen als gevolg van de deelname aan de 

fietstocht en de wedstrijd; 

4. Het niet kunnen verzenden van de waardebon wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foutieve 

contactgegevens heeft opgegeven; 

5. In geval van problemen bij de levering per post van de waardebon of problemen bij het omruilen van de 

waardebon. 

Klachten over het verloop van de wedstrijd kunnen via mail worden gestuurd naar info@rodeland.be  


