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Wedstrijd TOERISTISCHE WAARDEBONNEN op visitwapi.be 

- REGLEMENT - 
 

 

 

Artikel 1 – Organisator  

 

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië, 35 Quai Saint Brice, 7500 Doornik, België, 

organiseert op zijn website www.visitwapi.be de wedstrijd “€ 10.000 aan toeristische 

waardebonnen te winnen”, ofwel 100 waardebonnen van € 100 elk. Deze gratis wedstrijd 

zonder aankoopverplichting is onderworpen aan de voorwaarden vermeld in onderhavig 

reglement.  

Raadpleeg het reglement door op de link “reglement” te klikken op de wedstrijdpagina op 

www.visitwapi.be.  

De wedstrijd loopt van 01 juli 2020 ‘s middags tot 31 juli 2020 om 23u59. 

  

 

Artikel 2 – Deelname  

 

Alle natuurlijke, meerderjarige personen die in België wonen kunnen aan de wedstrijd 

deelnemen, met uitzondering van het personeel van Het Huis voor Toerisme van Picardisch 

Wallonië en hun gezinsleden. Onder “gezinsleden” verstaan wij alle personen en hun 

partners die op hetzelfde adres geregistreerd staan.  

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel online via de website www.visitwapi.be (op de 

wedstrijdpagina “Toeristische Waardebonnen”). 

De deelnemer wordt geïdentificeerd aan de hand van de in het deelnameformulier 

verstrekte gegevens. Indien de informatie vals, foutief of onvolledig blijkt te zijn, zal de 

deelname ongeldig worden verklaard.  

Iedere persoon kan slechts één keer deelnemen.  

De deelnemer moet het deelnameformulier volledig invullen (naam, voornaam, e-mailadres, 

volledig adres), de twee wedstrijdvragen en de schiftingsvraag beantwoorden, bevestigen 

dat hij/zij kennis heeft genomen van onderhavig reglement en aanduiden of hij de 

toeristische nieuwsbrieven van het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië wilt 

ontvangen in de toekomst. 

 

 

 

 

http://www.visitwapi.be/
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Artikel 3 – Bepalen van de winnaars  

 

De elektronische registratie van de informatie en de antwoorden is bepalend voor het 

toekennen van de prijzen. De 100 deelnemers die de eerste twee vragen juist beantwoorden 

en het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag zitten, zullen worden aangeduid 

als winnaars van de wedstrijd. In geval van een ex aequo, zullen de winnaars worden uitgeloot. 

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail. Ze zullen worden 

gecontacteerd vanaf 03 augustus 2020. 

 

 

Artikel 4 – Toegekende prijzen 

 

De 100 winnaars van de wedstrijd zullen elk een toeristische waardebon van € 100 

ontvangen die ze kunnen inwisselen tegen een activiteit die wordt aangeboden door de 

deelnemende toeristische sites van Picardisch Wallonië, partners van het Huis voor Toerisme 

van Picardisch Wallonië. De toeristische waardebon is geldig tot 30 september 2020, behalve 

wanneer de partners ermee akkoord gaan om de geldigheidsduur te verlengen.  

 

De waardebonnen zullen worden bezorgd aan elke winnaar als bijlage van de e-mail die ze 

van ons zullen ontvangen. De winnaars moeten contact opnemen met de partners om meer 

informatie te krijgen over de verschillende opties voor hun waardebon. De waardebons 

kunnen niet worden gerestitueerd, noch gedeeltelijk, noch volledig. De waardebons zijn 

strikt nominatief en zullen niet worden aanvaard als de persoon die de bon inwisselt, niet 

overeenstemt met de rechtmatige winnaar. De waardebons kunnen enkel worden verzilverd 

bij de vermelde handelszaak. De winnaars zullen een kopie van de ontvangen e-mail en hun 

identiteitskaart moeten tonen. De namen van de winnaars en hun contactgegevens zullen 

vooraf worden gedeeld met de toeristische partners door het Huis voor Toerisme van 

Picardisch Wallonië op de datum waarop de wedstrijd wordt beëindigd.  

 

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid  

 

Door deel te nemen heeft de bezoeker van de website de mogelijkheid om zich in te 

schrijven voor de mailinglijst, zodat hij in de toekomst exclusieve promotionele aanbiedingen 

van het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië zal ontvangen via e-mail.  

Door zijn/haar deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle punten van het 

reglement en elke beslissing die door de organisatoren wordt genomen.  
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Wanneer een poging tot fraude of bedrog door een deelnemer wordt aangetoond, dan 

wordt de deelname van deze persoon geannuleerd.  

 

 

 

 

Het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië behoudt zich het recht voor deze wedstrijd 

in te korten, te verlengen of te annuleren wanneer de omstandigheden dit vereisen en kan 

hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

 

Er wordt geen enkele betwisting aanvaard met betrekking tot de vragen en de antwoorden 

van deze wedstrijd. In het kader van deze wedstrijd worden de deelnemers noch schriftelijk, 

noch telefonisch gecontacteerd. De organisatoren zullen enkel contact opnemen met de 

winnaars. Elke typfout, drukfout, fout in de lay-out of gelijkaardige fout vormt in geen geval 

een basis voor schadevergoedingen en interesten of eender welke verplichting tegenover de 

organisatoren. Elke onvoorziene hypothese wordt verwerkt door de organisatoren. Elk 

beslissing is dwingend.  

De deelnemers geven vooraf en zonder financiële compensatie hun toestemming aan het 

Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië om hun voornamen, namen en gemeenten te 

publiceren in het kader van de bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd “€ 10.000 

aan toeristische waardebonnen”. 

 

 

Artikel 6 – Verwerking en bescherming van persoonsgegevens 

 

Krachtens de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG) mogen de 

verzamelde persoonsgegevens enkel worden opgeslagen en verwerkt voor doeleinden 

beschreven in dit wedstrijdreglement en niet langer dan strikt noodzakelijk voor het goede 

verloop van de wedstrijd.  

De informatie inzake het opslaan en verwerken van persoonsgegevens kan rechtstreeks 

worden verkregen bij de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië 

(Verwerkingsverantwoordelijke) en/of bij de Verwerkingsverantwoordelijke, op volgend 

adres dpo@ideta.be.  

De eigenaars van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens hebben bovendien het 

recht om deze gegevens te verbeteren, alsook om deze, op verzoek, te laten verwijderen, 

wetende dat, wanneer ze het recht op verwijdering inroepen vóór de datum van de loting, 

hun deelname zal worden geannuleerd. 

Tot slot wordt uitdrukkelijk aangegeven dat de vzw Huis voor Toerisme van Picardisch 

Wallonië de verzamelde persoonsgegevens in geen geval mag verspreiden zonder 

voorafgaande toestemming van hun eigenaars, tenzij onder dwang van een rechterlijke 

mailto:dpo@ideta.be
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instantie of om zijn verplichtingen die afwijken van het gemeenschappelijk recht na te 

komen.  

 


