
Wedstrijdreglement Netelandquiz 

 

Het doel van deze wedstrijd is om het binnenlands toerisme te promoten na de ‘Blijf in uw kot’ 

periode. We willen bezoekers uit gans Vlaanderen aanzetten om in de regio Neteland op verkenning 

te komen en onze streek in alle aspecten te ontdekken. Deelnemers kunnen arrangementen of 

recreatieprijzen winnen in de gemeentes van het Neteland (Herentals, Olen, Vorselaar, Grobbendonk 

en Herenthout). 

 

Er mag per fysiek adres maar een deelnameformulier ingevuld worden. 

Personeelsleden en bestuurders van het Neteland worden van de wedstrijd uitgesloten. Ook de 

gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van voormelde personen zijn uitgesloten van 

deelname aan deze wedstrijd. 

 

Deelname aan de wedstrijd kan van 1 juli tot en met 21 juli 2020 door het wedstrijdformulier in te 

vullen op www.netelandtoerisme.be. 

 

De schiftingsvraag moet verplicht ingevuld worden om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 

In geval van een ex aequo wordt er door trekking bepaald wie welke prijs wint. 

 

Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaandelijke 

toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor 

gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke 

toestemming verkregen heeft. Toerisme Neteland houdt zich het recht voor om op elk moment de 

geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen en om dit op andere manieren te 

controleren evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of 

binnen een door Toerisme Neteland opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan 

overmaken. 

 

De winnaars worden uiterlijk op 28 juli gecontacteerd. Er wordt geen briefwisseling gevoerd over 

deze wedstrijd. De antwoorden worden op de website van het Neteland gezet.  

 

Winnaars krijgen hun waardebons opgestuurd per post. Alle andere prijzen (bv. streekmanden) 

kunnen in het infokantoor in Herentals worden opgehaald van 28 juli tot en met 2 augustus 2020 

tijdens de kantooruren.  

 

De winnaars gaan ermee akkoord dat hun namen worden vermeld in/op de communicatiekanalen 

van Toerisme Neteland (bv. websites, e-mails, …). De persoonsgegevens worden enkel in dit kader 

gebruikt. 

 

http://www.netelandtoerisme.be/

