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Wedstrijdreglement district Berchem evenementen en feestelijkheden -  

zomercampagne Beleefberchem - activiteitenkalender 

Hoofdstuk 1: Voorwerp 

Artikel 1 

District Berchem, Grotesteenweg 150 2600 Berchem, organiseert de wedstrijd 

Activiteitenkalender Beleefberchem. Deze wedstrijd is erop gericht om de inwoners van 

Berchem nog meer te betrekken bij de zomercampagne van het district tijdens de 

zomermaanden juli en augustus 2021.  

Het district organiseert tijdens de zomer verschillende kleine, lokale activiteiten om de burger 

een aangename zomer te laten beleven in eigen buurt. Door het organiseren van 

verschillende activiteiten wil het district meer aanzetten tot verbondenheid en 

gemeenschapsvorming. Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen bovendien voor een 

sterke identiteit van het district Berchem.  

Artikel 2 

Elk gezin van het district Berchem krijgt een activiteitenkalender van de zomercampagne 

Beleef Berchem via de post toebedeeld. Op deze kalender staan de verschillende activiteiten 

die door het district georganiseerd worden. De wedstrijd houdt in dat deelnemers de kalender 

op een zichtbare plaats in huis ophangen en hiervan een foto trekken. De deelnemers 

plaatsen vervolgens de foto op sociale media, vergezeld met de hashtag ‘Beleefberchem’. De 

eerste 15 foto’s/deelnemers krijgen een leuke prijs die verbonden is met de zomercampagne.   

Hoofdstuk 2: Algemene voorwaarden en deelnemingsvoorwaarden  

Algemene voorwaarden  

Artikel 3 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen 

enkele correspondentie (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken) gevoerd. Alle 

bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van 

reglement. Alle beslissingen vanwege de organisator zijn zonder verhaal. 

Artikel 4 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd of een deel 

ervan zou worden gewijzigd, uitgesteld, ingekort of geannuleerd wegens overmacht en/of om 

redenen buiten haar wil. 

Deelnemingsvoorwaarden 

Artikel 5 

Deelnemen kan enkel via sociale media via de vermelding #Beleefberchem. Deze deelname 

dient correct te gebeuren. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze 
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vorm van communicatie. Deelnemers die de # verkeerd gebruiken, worden uitgesloten van 

deelname aan onderhavige wedstrijd. 

Artikel 6 

 

De wedstrijd staat open voor alle personen die op Belgisch grondgebied wonen. Als de 

deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient hij/zij over de 

uitdrukkelijke goedkeuring van zijn/haar ouders en/of voogd te beschikken en deze 

goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen. 

 

Artikel 7 

Met zijn/haar deelname aanvaardt de deelnemer automatisch het wedstrijdreglement. 

Hoofdstuk 3: Spelregels  

Artikel 8 

De deelnemers dienen een foto van de activiteitenkalender van de zomercampagne Beleef 

Berchem te nemen (die in juni 2021 via de post bedeeld wordt) die ze op een zichtbare plaats 

in huis opgehangen hebben en posten deze op de sociale media met vermelding van de 

hashtag ‘Beleefberchem’.   

Artikel 9 

Deelnames die te vroeg of te laat binnenkomen, worden uitgesloten van deelname aan 

onderhavige wedstrijd. De actie is enkel geldig tussen donderdag 1 juli 2021 en donderdag 15 

juli 2021.  

Artikel 10 

Tenzij anders vermeld, kan er slechts één persoon per adres aan de wedstrijd deelnemen. Als 

er sprake is van meerdere deelnames per adres, houdt de organisator enkel rekening met de 

eerst gedane deelname. 

Hoofdstuk 4: Beslissing 

Artikel 11  

De selectie van de winnaars gebeurt als volgt: de eerste 15 geplaatste foto’s van de 

activiteitenkalender op de sociale media vergezeld van de hashtag ‘Beleefberchem’ zullen 

door de districtsadministratie als winnaar uitgeroepen worden.  

Artikel 12 

 

De organisator verwittigt de winnaar en/of winnaars persoonlijk. Dit gebeurt op vrijdag 16 juli 

2021. Bij discussie over de uitslag van de wedstrijd wordt verwezen naar het 

wedstrijdreglement. 

 

Hoofdstuk 5: Prijzen 

Artikel 13 
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De winnaars kunnen kiezen uit twee prijzen: een strandstoel van het district Berchem met 

logo van Bar Brilschans of een duoticket voor één van de Beleef Berchem-activiteiten van het 

district Berchem die in augustus plaatsvinden.  

Artikel 14 

 

De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen van een winnende 

strandstoel binnen een termijn van 3 maanden of van een ticket voor een Beleef Berchem-

activiteit voor 1 augustus 2021, anders verliest de winnaar het recht op zijn/haar prijs. Het 

herhaaldelijk niet afhalen en/of niet gebruik maken van gewonnen prijzen kan, na een 

schriftelijke aanmaning, leiden tot uitsluiting van de betrokkene en zijn inwonende gezinsleden 

van verdere deelname aan wedstrijden gehouden door de organisator. 

 

Artikel 15 

 

Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De 

prijzen mogen evenmin worden doorverkocht aan derden of worden doorgegeven aan derden 

in het kader van eigen beroepsactiviteiten. De deelnemer verliest het recht op zijn/haar prijs 

als hij/zij deze niet tijdig conform artikel 14 heeft opgehaald. 

 

 

Hoofdstuk 6: privacyvoorwaarden  

 

Artikel 16 

 

Uw gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in uitvoering van dit wedstrijdreglement. 

De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de stad 
Antwerpen rust, de basis hiervoor vormt de wet betreffende de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming of AVG. 
 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel 

waarvoor ze zijn verzameld. De door u verstrekte gegevens zullen gedurende een periode 

van 3 maanden bijgehouden worden door de stad Antwerpen. Na afloop van de 

bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in beginsel gewist. 

 

Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016, de zogenaamde Algemene 

Verordening Gegevensbescherming heeft u een recht van inzage, verbetering en 

desgevallend wissing van uw gegevens. U kan die rechten uitoefenen door contact op te 

nemen met volgende dienst:  

District Berchem 

District.berchem@antwerpen.be 

Tel. 03/338.40.00 

 

Verder heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met 

name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een 

foutieve manier verwerkt zouden worden. 
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