
Wedstrijdreglement Toerisme Awards 2023 
 
De voorwaarden van onderhavig reglement zijn van toepassing op de wedstrijd voor de stemming op 
de kandidaten van de Toerisme Awards Vlaams-Brabant (hierna het ‘Reglement’). 
 
ARTIKEL 1 – Organisator 
 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Toerisme Vlaams-Brabant vzw met maatschappelijke zetel in 
3010 Kessel-Lo, Provincieplein 1 hierna genaamd “Toerisme Vlaams-Brabant.”  
 
ARTIKEL 2 – Deelname 
 
De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar, met 
woonplaats in België, met uitzondering van de personeelsleden van Toerisme Vlaams-Brabant en de 
inwonende familieleden alsook de personeelsleden van de onderaannemers en de inwonende 
familieleden, die aan de organisatie van de wedstrijd hebben meegewerkt. 
 
Enkel individuele deelname wordt toegelaten, deelname in groep wordt niet aanvaard. Slechts één 
deelname per persoon en per e-mailadres wordt toegelaten. Verder behoudt Toerisme Vlaams-
Brabant zich het recht voor de deelnemers die deze regel niet naleven onmiddellijk en volledig uit te 
sluiten van de wedstrijd. 
 
Elk bedrog en elke poging tot bedrog, elke vervalsing en elke inbreuk op het reglement in het kader 
van deze wedstrijd, wordt gesanctioneerd met de onmiddellijke uitsluiting. De deelnemer kan hierbij 
geen rechten doen gelden ten aanzien van Toerisme Vlaams-Brabant, de bij de wedstrijd betrokken 
derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. Toerisme Vlaams-Brabant heeft in die 
gevallen ook het recht om: (i)de teruggave te vorderen van een eventueel al overhandigde prijs, en (ii) 
een schadevergoeding te eisen voor de door Toerisme Vlaams-Brabant, de bij de wedstrijd betrokken 
derden of hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers geleden schade (inclusief imagoschade). 
 
ARTIKEL 3 - Wijze van deelname 
 
Deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel maar nadat de deelnemer heeft gestemd op 1 of meerdere 
categorieën van de Toerisme Awards Vlaams-Brabant. 
Nadat de deelnemer heeft gestemd, kan de deelnemer éénmaal deelnemen voor de wedstrijd. 
Daarna dient de deelnemer een schiftingsvraag te beantwoorden. Het antwoord op de schiftingsvraag 
zal de winnaar aanduiden. 
 
ARTIKEL 4 – Prijs 
 
Als prijs worden 10 waardebonnen van elk €150 uitgereikt. De bon is persoonlijk. De naam van de 
winnende deelnemer zal op de bon vermeld worden. 
De prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet omzetbaar in geld. De bon heeft een 
geldigheidsperiode van 1 jaar. De periode is niet verlengbaar.  
Toerisme Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk gehouden worden indien de prijs niet conform is aan 
het bovenvermelde. 
 
 
ARTIKEL 5 – Wedstrijdperiode 
 
De wedstrijd loopt van 16 januari 2023 tot en met 22 maart 2023, 23u59.  
Toerisme Vlaams-Brabant behoudt zich het recht voor op elk moment de duur te verlengen of de 
wedstrijd te beëindigen, zonder aan wie dan ook enige vorm van schadeloosstelling te zijn 
verschuldigd. 
 
 
ARTIKEL 6 – Winnaar 
 
De winnaar zal, na het verstrijken van de wedstrijdperiode, per e-mail op de hoogte worden gebracht 
van zijn prijs via het e-mailadres dat werd opgegeven bij de stemming van de Toerisme Awards 



Vlaams-Brabant. Bij het ontvangen van de mail, krijgt de winnaar 2 weken tijd om zijn/haar gegevens 
aan ons over te maken. De bon wordt nadien opgestuurd. 
De beslissing van de identiteit van de winnaar is onherroepelijk en definitief en kan niet aangevochten 
worden door een deelnemer. 
 
ARTIKEL 7 – Aansprakelijkheid 
 
Toerisme Vlaams-Brabant, haar personeelsleden, of derden waarop in het kader van deze wedstrijd 
een beroep wordt gedaan, kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade van 
welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van de wedstrijd, met inbegrip van de 
deelname aan de wedstrijd, aanduiding van de winnaar en de aanvaarding van de prijs. 
 
Toerisme Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen met de 
website en/of het mailsysteem. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele 
incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologie en de hardware- en/of 
softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt. 
Toerisme Vlaams-Brabant behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten 
of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen, zonder enig recht 
op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 
 
ARTIKEL 8 – Persoonsgegevens 
 
De persoonsgegevens die door de deelnemer worden meegedeeld in het kader van deze wedstrijd 
worden door Toerisme Vlaams-Brabant uitsluitend verwerkt voor de goede werking van deze 
wedstrijd en de toekenning van de prijs aan de winnaar. 
Elke deelnemer heeft het recht op toegang tot en verbetering van zijn gegevens. Om dit recht uit te 
oefenen, dient een gedateerd en ondertekend schrijven, samen met een kopie van uw identiteitskaart, 
gericht te worden aan Toerisme Vlaams-Brabant, Provincieplein1, 3010 Kessel-Lo. 
 
ARTIKEL 9 – Toezicht 
 
Toerisme Vlaams-Brabant houdt toezicht op het correcte verloop van de actie. Ze heeft het recht om 
in geval niet aan de voorwaarden is voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade 
trouw de deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. In die gevallen heeft ze eveneens het recht om de 
teruggave van de prijs te vragen aan de deelnemer, alsook een schadevergoeding voor geleden 
schade. De deelnemer aanvaardt door deelname aan de wedstrijd, zonder voorbehoud of enige 
beperking de volledige inhoud van het wedstrijdreglement alsook elke beslissing, genomen door 
Toerisme Vlaams-Brabant ter gelegenheid of in het kader van deze wedstrijd. 
 
Toerisme Vlaams-Brabant behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen 
aan het wedstrijdreglement met betrekking tot de prijzen en het wijzigen, verlengen of annuleren van 
de wedstrijd in geval van overmacht, programmatorische, technische of organisatorische redenen.  
 
Het reglement en elke wijziging ervan worden op de website van de wedstrijd gepubliceerd. 
Toerisme Vlaams-Brabant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, 
opschorting of annulering. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding.  
 
De resultaten van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk en kunnen niet worden aangevochten. 
De nietigverklaring of ongeldigheidsverklaring van één van de in dit reglement opgenomen bedingen 
brengt in geen geval de geldigheid van de andere bedingen in het gedrang. 
 
ARTIKEL 10 – Klachten 
 
Bij klachten over deze wedstrijd of het huidig reglement dient er contact opgenomen te worden met 
Toerisme Vlaams-Brabant, ten laatste 5 werkdagen na de sluiting van de wedstrijd op volgend adres: 
Toerisme Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Kessel-Lo. Elke klacht die buiten deze termijn werd 
verstuurd, is onontvankelijk. 


