
Kleurwedstrijd Chamizo Fietsen 
 

Inleiding   
 
Artikel 1 
Dit wedstrijdreglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de 
Kleurwedstrijd, georganiseerd door Chamizo Fietsen, Liersesteenweg 88, 2860 Sint-Katelijne-Waver (hierna 
vernoemd als de “Organisatoren”). Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit 
wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de Organisatoren en dit zonder verhaal.    
 

Deelname aan de wedstrijd  
 
Artikel 2 
De wedstrijd start op 27 maart en eindigt op 29 april 2023 (om 23.59uur).  Deze wedstrijd is enkel toegankelijk 
voor natuurlijke personen.    
 
Artikel 3 
Kleurplaten kunnen opgehaald worden bij Chamizo Fietsen of zelf vermenigvuldigd worden door ze te 
downloaden via www.chamizo.be De kleurplaten kunnen gedurende de wedstrijdduur ingeleverd worden in de 
daarvoor voorziene urne bij Chamizo Fiesten (Liersesteenweg 88, 2860 Sint-Katelijne-Waver).   
 
Artikel 4 
Laattijdige deelnames (na het vermelde datum/tijdstip vermeld in artikel 2) worden niet meer in aanmerking 
genomen, wat ook de reden van vertraging is.   
 

Bepaling van de winnaars   
 
Artikel 5 
Er is 1 prijspakket te winnen bestaande uit een chocolade paashaas van 60 centimeter hoog en een Wowow 
reflecterende vest (type Nutty Jacket) naar keuze. Een jury bestaande uit 3 werknemers van Chamizo Fietsen 
zal 1 winnaar selecteren op basis van esthetiek en rekening houdende met de verschillende 
leeftijdscategorieën waarin de deelnemers zich kunnen situeren. 
 

Overhandiging van de prijs   
 
Artikel 6 
De winnaar zal gecontacteerd worden in de eerste week van mei 2023 en zal op vertoon van de originele e-mail 
de prijs kunnen afhalen bij Chamizo Fietsen. Indien de winnaar geen e-mailadres heeft zal er telefonisch 
afgesproken worden hoe de prijs opgehaald kan worden. 
 

Slotbepalingen 
 
Artikel 7 
De organisatoren garanderen dat de door de deelnemers verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige 
manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.  Door het invoeren 
van hun persoonsgegevens verklaren de deelnemers dat de over zichzelf verstrekte gegevens 
waarheidsgetrouw, juist, volledig en uptodate zijn.  
 
De deelnemers erkennen en aanvaarden dat hun persoonsgegevens verzameld en verwerkt zullen worden voor 
de opvolging in het kader van de kleurwedstrijd. Iedere deelnemer heeft het recht om, in stemming met de 
Privacywet, kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens. Iedere deelnemer heeft het recht om kosteloos 
verbetering of verwijdering te vragen van alle gegevens die hem/haar betreffen en die, in het kader van de 



bedoelde verwerking, onvolledig zijn of niet ter zake doen. Iedere deelnemer kan deze rechten uitoefenen door 
zijn/haar vraag hiertoe te sturen naar info@chamizo.be met een duidelijke verwijzing naar de kleurwedstrijd. 
Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke 
Levenssfeer. 
 
Artikel 8 
Chamizo Fietsen is eigenaar van alle merknamen, logo’s en onderdelen van deze wedstrijd. Ze worden zowel in 
de Benelux als daarbuiten beschermd door het auteurs- en merkenrecht. Iedere vertaling, bewerking en 
reproductie, gedeeltelijk of in totaliteit, in welke vorm dan ook en in om het even welk land, is verboden 
zonder de toestemming van Chamizo Fietsen). 
 
De website en de inhoud ervan (hieronder begrepen maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, foto's, 
grafieken, enz) zijn beschermd door het auteursrecht en de intellectuele rechten.  
 
Artikel 9 
De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve 
bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. Ondanks alle voorzorgen die de Oorganisatoren aan de dag leggen 
bij het opstellen en ontwerpen van de website en de organisatie van de wedstrijd, valt niet uit te sluiten dat 
informatie onvolledig, incorrect of onvoldoende is (bv. drukfout, fout in afbeelding, … ).  
 
Artikel 10 
Met betrekking tot elk geschil aangaande deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en geschillen 
zullen exclusief worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling 
Mechelen. 


