
Wedstrijdreglement 
Instagram Wedstrijd “Raad het plaatje”/ Sfeerverlichting in de stad 
Looptijd van 10/12/2018 – 28/12/2018 

 
 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door PUUR GENT (B.I.G vzw), KBO 630602344. Deelname aan de 

wedstrijd is volledig gratis. De wedstrijd loopt van 10 december 2018 tot 28 december 2018. 

 

Tijdens de eindejaarsperiode laat Gent zich van haar mooiste kant zien. Om dit nog meer in de kijker te zetten 

organiseert PUUR GENT een fotowedstrijd op Instagram. PUUR GENT plaatst wekelijks drie foto’s op Instagram 

en Facebook met de vraag in welke straat deze foto genomen is en een schiftingsvraag. Deelnemen kan enkel 

op Instagram. De deelnemers sturen daar een privébericht naar PUUR GENT met de gevraagde antwoorden. Op 

basis van de schiftingsvraag worden uit de correcte antwoorden op vraag één, een winnaar per foto gekozen. 

Iedere week zijn er dus drie winnaars. 

 

Wie kan deelnemen? 

 

Iedereen kan deelnemen aan deze wedstrijd. De wedstrijd staat open voor alle leeftijden en voor inwoners én 

bezoekers van de Stad Gent.
1
 De enige voorwaarde om deel te nemen is een geldige, actieve en persoonlijke 

account op Instagram. 

 

Hoe verloopt de wedstrijd? 

 

● PUUR GENT plaatst gedurende drie weken op maandag, dinsdag en woensdag een foto van de 

kerstversiering op Instagram. Iedere woensdag wordt op Facebook een verzamelpost geplaatst met de 

3 foto’s.  

● De foto’s zijn gemaakt in de Gentse winkelstraten. Deelnemers sturen een privébericht naar PUUR 

GENT op Instagram, met als inhoud de straat waarin de foto genomen is. In hetzelfde bericht delen ze 

ook de schiftingsvraag van de week mee.  

● Enkel antwoorden die via privébericht op Instagram PUUR GENT bereiken voor vrijdag, 8.30 uur tijdens 

de week waarin de foto’s gedeeld werden komen in aanmerking voor de prijzen. 

● Uit de correcte, ingezonden antwoorden kiest de jury wekelijks één winnaar per foto 

● Deelnemers kunnen reageren voor meerdere foto’s. 

● Winnaars van voorgaande prijzen zijn uitgesloten van deelname 

 

Tijdsschema bekendmaking winnaars: 

 

● Vrijdag 14 december 2018 

Eerste drie winnaars worden bekendgemaakt en winnen het boek “De Voortzetting” 

● Vrijdag 21 december 2018 

Tweede drie winnaars worden bekendgemaakt en winnen het boek “De Voortzetting” 

● Vrijdag 28 december 2018 

Derde drie winnaars worden bekendgemaakt en winnen het boek “De Voortzetting” 

 

De winnaars worden verwittigd via een persoonlijk bericht in hun Instagramaccount. Daar worden verdere 

afspraken gemaakt betreffende de overhandiging van de prijs. 

 

De Jury 

De jury bestaat uit werknemers van de organiserende partij (PUUR GENT) en haar communicatiepartner De 

Blauwe Peer n.v. De jury maakt op bovenstaande tijdstippen de winnaars bekend. Over de keuze en 

beslissingen van de jury is geen briefwisseling of herziening mogelijk. 

                                                
1
 * met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van PUUR GENT en de site, van de ondernemingen (incl. 

personeelsleden en medewerkers) die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, en alle gezinsleden 
(d.w.z. mensen die op dezelfde plaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. De organisatoren behouden 
zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke 
deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting 
gelden hun beslissingen zonder verhaal. 



 

Voorwaarden 

 

a) Deelname aan de westrijd impliceert kennis en aanvaarding van dit wedstrijdreglement. 

b) Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van 

het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het 

algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid 

van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico's op besmetting door 

eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat 

verband. 

c) Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de 

wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier 

niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten. 

d) Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking 

genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld 

worden voor dergelijk feit. Onvolledige inzendingen worden eveneens geweigerd. 

e) PUUR GENT is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich 

zouden voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd en/of 

opgelopen door het gewonnen product. 

f) De prijzen kunnen niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de 

winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen 

met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs.  

g) De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve 

bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de 

wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of 

een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde 

redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken 

er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website PUUR 

GENT. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen. 

 

 

 

Laatst gewijzigd op 4/12/2018 


