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Wandelquiz - Blaton en zijn typische “crêtes à cayaux” ontdekken 

met Visit Wapi – REGLEMENT 

 

Artikel 1 – Organisator 

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

organiseert op zijn website www.visitwapi.be een wedstrijd getiteld “Wandelquiz - Blaton en 

zijn typische “crêtes à cayaux” ontdekken”. Deze gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting 

is onderworpen aan de voorwaarden vermeld in dit reglement. Het reglement kan worden 

geraadpleegd via de pagina "Promoties en Wedstrijden" op de website www.visitwapi.be/nl. De 

wedstrijd loopt van 2 april 2022 tot 26 juni 2022 om 23u59.  

 

Artikel 2 – Deelname 

Alle natuurlijke, meerderjarige personen die in de Benelux en in Frankrijk wonen kunnen aan 

de actie 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 alleen gedaan worden door het invulformulier in te vullen 

aan het einde van de topofiche "Wandelquiz - Blaton en zijn typische “crêtes à cayaux” 

ontdekken", te downloaden op www.visitwapi.be/nl. 

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.  

Een persoon kan maar één keer deelnemen.  

De deelnemer dient het deelnameformulier volledig in te vullen met zijn naam, voornaam, 

postadres, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast dient hij negen vragen te 

beantwoorden.  

 

Artikel 3 – Bepalen van de winnaars – de prijzen 

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

toekennen van de prijzen.  

De ontvangst van het formulier in de brievenbus of in de daarvoor box in het Museum van 

Iguanodon/Toeristische Dienst van Bernissart (Rue Lotard 14, 7320 Bernissart) zal voorrang 

hebben bij de uitreiking van de prijs. 

De deelnemers die de negen vragen juist beantwoordden zijn de winnaars van de wedstrijd. 

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

persoonlijk op de hoogte worden gebracht via e-mail in juni 2022. 

 

Artikel 4 – Toegekende prijzen  

In totaal zullen 5 cadeautjes worden toegekend aan de deelnemers die, zoals bepaald in het 

reglement. De prijzen zullen als volgt worden toegekend: 

http://www.visitwapi.be/
http://www.visitwapi.be/nl
http://www.visitwapi.be/nl
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• 1e prijs: 1 mand met streekproducten (50€) 

• 2e prijs:  1 boek over het Natuurpark der Scheldevlakten (40 €) 

• 3e prijs:  Huur van twee elektrische fietsen voor de dag (40€) 

• 4e prijs: 1 spelzak met Salix (10€) 

• 5e prijs: 2 gratis kindertickets voor het Museum van Iguanodon (6€) 

De prijzen kunnen niet worden ingeruild tegen waardebonnen of diensten en kunnen niet in 

geld worden omgezet.   

 

Article 5 – Aansprakelijkheid 

De informatie die u geeft wordt verstrekt naar het Huis voor Toerisme van Picardisch 
Wallonië.  
Door deel te nemen, krijgt de deelnemer de kans om eventueel akkoord te gaan om in de 

toekomst exclusieve aanbiedingen via mail te ontvangen van het Huis voor Toerisme van 

Picardisch Wallonië.  

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer akkoord te gaan met alle 

punten van het reglement en met alle beslissingen die door de organisatoren worden 

genomen.  

Indien bewezen wordt dat een deelnemer fraude heeft gepleegd of dat van plan is te doen, 

kan dat bestraft worden met de annulering van de deelname.  

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

wedstrijd in te korten, te verlengen of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen, 

zonder dat het daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.  

In verband met vragen en antwoorden van deze wedstrijd wordt geen enkele betwisting 

aanvaard. Over deze wedstrijd wordt niet schriftelijk of telefonisch gecommuniceerd, tenzij 

het bericht aan de winnaars. Tikfouten, drukfouten, fouten in de lay-out en dergelijke kunnen 

nooit aanleiding geven tot schadevergoedingen en interesten of eender welke verplichting 

dan ook in hoofde van de organisatoren. Alle onvoorziene gebeurtenissen worden door de 

organisatoren behandeld. Iedere beslissing zal bindend zijn.  

De deelnemers machtigen op voorhand en zonder financiële tegenprestatie het Huis voor 

Toerisme van Picardisch Wallonië om hun voornaam, naam en gemeente te publiceren in het 

kader van de bekendmaking van de winnaars van de wedstrijd "Wandelquiz - Blaton en zijn 

typische “crêtes à cayaux” ontdekken ". 

 

Artikel 6 – Gebruik en bescherming van persoonsgegevens 

 

Krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GPDR) 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.  
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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 recht te zetten, 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 het Huis voor Toerisme van Picardisch Wallonië 

de verzamelde persoonsgegevens in geen geval mag verspreiden zonder voorafgaande 

toestemming van hun eigenaars, hetzij onder dwang van een rechterlijke instantie of om zijn 

‘buitensporige verplichtingen’ van het gemeen recht na te komen. 

 


