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Wedstrijdreglement fotowedstrijd Ruimtepact 2040 
 

1. Inleiding 
 
Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden 
van de fotowedstrijd Ruimtepact 2040 die de provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning 
organiseert in het kader van het openbaar onderzoek over het ontwerp van Ruimtepact 2040. 
 

2. Deelnemingsvoorwaarden 
 
2.1. Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 17-02-2023 tot en met 17-05-2023, 24h00. De e-
maildatum geldt als bewijs. Inzendingen die niet binnen de aangegeven wedstrijdperiode toekomen 
worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook de reden van vertraging is. 
 
2.2. Deelnemen is mogelijk door een foto in te sturen via opheteerstegezicht@limburg.be. De foto 
heeft een JPG-formaat. 
Per ingezonden mail wordt maximum 1 foto toegelaten. 
Het thema van het Ruimtepact 2040 waar de foto betrekking op heeft, nl. ‘ruimte in Limburg voor 
leven’, ‘ruimte in Limburg voor ondernemen’, ‘ruimte in Limburg voor ontspannen’ of ‘ruimte in 
Limburg voor verbinden’ wordt vermeld in het onderwerp van de mail. 
 
Inzendingen die niet voldoen aan voormelde specificaties worden niet in aanmerking genomen. 
 
Deelnemen aan de wedstrijd als minderjarige is slechts mogelijk  mits de uitdrukkelijke toestemming 
van beide ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat de provincie 
Limburg ervan uit dat dit met de nodige toestemming gebeurde. 
 
Personeelsleden van de provincie Limburg, en personen wonend op hetzelfde adres als het 
personeelslid, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.  
 
2.3. Elke deelnemer aan de wedstrijd kan slechts 1 foto per thema inzenden. 
 
2.4. Wie als winnaar van de wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan de 
deelnemingsvoorwaarden verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op 
schadevergoeding en zonder enig verhaal. De prijs zal dan toekomen aan de daaropvolgende in de 
rangschikking. 
 

3. Wedstrijdverloop 
 
Uit de geldig ingezonden foto’s zal door een meerkoppige jury 1 winnaar per thema worden aangeduid 
aan de hand van een rangschikking. De jury beoordeelt de foto’s op basis van de meest sprekende foto 
per thema. 
De winnaars worden persoonlijk verwittigd door de afdeling Ruimtelijke Planning via e-mail ten laatste 
op 16 juni 2023.  
 

4. Auteursrechten 
 
4.1. Door deel te nemen aan de fotowedstrijd verleent de deelnemer aan de provincie Limburg de 
toestemming om de foto, zonder dat hiervoor enige vergoeding verschuldigd is en zonder enige 
beperking in tijd en ruimte, te gebruiken (o.a. voor evenementen of presentaties) en/of te publiceren 
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in drukwerk en op de (al dan niet voor mobiel gebruik aangepaste) website(s) van de provincie Limburg 
en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube,…). 
 
4.2. De deelnemer verklaart over de nodige rechten (o.a. intellectuele eigendomsrechten) te 
beschikken om dit gebruik van de ingezonden foto toe te laten en vrijwaart de  provincie Limburg tegen 
alle mogelijke aanspraken in verband met de ingezonden foto. Dit brengt dus mee dat de ingezonden 
foto oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de deelnemer gecreëerd mag zijn en er op geen 
enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij de 
deelnemer over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). 
 
4.3. De provincie Limburg is in geen geval verplicht om een foto ook effectief te gebruiken of te 
publiceren en kan op elk ogenblik en om welke reden dan ook het gebruik of de publicatie van een 
foto stopzetten. 
 

5. Prijs  
 
5.1. Per thema wordt 1 winnaar aangeduid. Alle winnaars worden samen uitgenodigd voor één 
groepsvlucht met een luchtballon. Elke winnaar mag zich hierbij laten vergezellen door 1 ander 
persoon naar keuze. 
De provincie Limburg bepaalt alle voorwaarden hiervan, o.a. locatie en tijdstip. Deze voorwaarden 
kunnen  (o.a. door weersomstandigheden) aan verandering onderhevig zijn.  
 
5.2. Indien de winnaar, om welke reden dan ook, niet op het vereiste tijdstip aanwezig kan zijn, kan hij 
geen aanspraak maken op een vergoeding of op een compensatie van de provincie Limburg. 
De prijs is overdraagbaar zodat de winnaar, in desbetreffend geval, iemand anders in zijn plaats kan 
laten deelnemen aan de ballonvlucht. 
 
5.3. De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet. 
 
5.4. De provincie Limburg kan, indien dit nodig zou blijken, de prijs op elk ogenblik wijzigen. 
 

6. Aansprakelijkheid van de Provincie Limburg 
 
6.1. De winnaar van de prijs erkent uitdrukkelijk dat de provincie Limburg slechts verantwoordelijkheid 
draagt voor de overhandiging van de prijs en geenszins als een producent of verlener van diensten kan 
worden beschouwd. 
 
6.2. De winnaar ziet uitdrukkelijk af van elke vordering van welke aard ook jegens de provincie Limburg 
met betrekking tot de prijs. 
 
6.3. De provincie Limburg is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of 
ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname 
aan een wedstrijd. 
 
6.4. De provincie Limburg is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs 
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 
 
6.5. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-
mailcommunicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of 
aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens de provincie Limburg. 
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6.6. Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal de 
provincie Limburg alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. De provincie 
Limburg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze 
technische incidenten. De beslissing van de provincie Limburg en de uitslag zijn onherroepelijk en 
bindend. 
 
6.7. De provincie Limburg is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het 
aanvaarden van de prijs door de winnaar. De provincie Limburg kan niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de 
gecreëerde verwachtingen. 
 
6.8. De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de provincie Limburg in dit artikel doet 
geen afbreuk aan het feit dat de provincie Limburg in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar 
opzettelijk handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet 
uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd. 
 
6.9. De provincie Limburg kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het in gebreke blijven van 
derden met betrekking tot de overhandiging van de prijs. De provincie Limburg zal, indien derden in 
gebreke blijven de prijs te overhandigen, niet verplicht zijn om een andere prijs uit te reiken. 
 

7. Persoonsgegevens 
 
7.1. De persoonsgegevens (e-mail en desgevallend naam, voornaam en woonplaats) van de 
deelnemers worden door de provincie Limburg verwerkt. 
 
In uitvoering van  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt meegedeeld dat de 
provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning, de meegedeelde persoonsgegevens enkel zal 
verwerken in het kader van de fotowedstrijd. De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere 
doeleinden en zullen niet worden doorgegeven aan derden. De betrokkene heeft steeds recht tot 
inzage en verbetering van de opgeslagen gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de 
voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens. 
 
De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct zijn. Als de contactgegevens niet correct 
zijn, kan de betrokkene niet weerhouden worden als winnaar. 
 
Het beleid van de provincie Limburg met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden 
geraadpleegd onder het luik ‘privacybeleid’ zoals vermeld op de website van Provincie Limburg. 
 
7.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel 
met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals 
Facebook, YouTube, …) van de provincie Limburg; alsook in de geschreven pers en/of gefilmd kunnen 
worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd. 
 

8. Toezicht op de wedstrijd, bekendmaking winnaars en overhandiging van de prijzen 
 
8.1. De provincie Limburg houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan 
alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade 
trouw behoudt de provincie Limburg zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van 
de wedstrijd. 
 
8.2. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over 
de uitslag en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of 
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telefonisch) met de provincie Limburg. Beslissingen tot aanduiding van winnaars door de meerkoppige 
jury zijn definitief. De winnaars worden persoonlijk verwittigd door de afdeling Ruimtelijke Planning 
via e-mail ten laatste op 16 juni 2023.  
 
8.3. De winnaars moeten hun prijs aanvaarden om hem te kunnen ontvangen. Dit gebeurt door het 
meedelen van de gevraagde gegevens binnen de 7 kalenderdagen. Bij een niet- of laattijdige 
aanvaarding van de prijs wordt de winnaar geacht afstand te doen van zijn of haar prijs en komt de 
prijs toe aan de daaropvolgende in de rangschikking. 
 

9. Het reglement 
 
9.1. Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en 
alle beslissingen die de provincie Limburg in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende 
mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 
 
9.2. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van het Ruimtepact 2040 en kan daar 
desgewenst worden afgedrukt. 


