
 

 

Prijzenpot publieksstemming Korte Keten Kop 2019 – West-Vlaanderen  

 
Wedstrijd 
 
De wedstrijd verloopt via www.weekvandekorteketen.be. De wedstrijd start op 5 april en stopt op 24 april 
(23:59:59). Enkel de deelnames ontvangen uiterlijk op 24 april om 23:59:59 worden in aanmerking 
genomen. In geval van betwisting omtrent de tijdigheid van een inzending geldt het tijdstip dat door de 
server van de Organisator werd geregistreerd. 
 
De deelnemer dient: 
 

- Te stemmen op 1 van de 5 laureaten door middel van het ingeven van zijn e-mailadres en nadien 
bevestiging via de link in de naar het opgegeven e-mailadres verzonden bericht. 

- Per e-mailadres mag maar 1 stem uitgebracht worden. 
- Door te stemmen komt de deelnemer automatisch in aanmerking om een prijs te winnen.  

 
Prijzenpot 
 
De prijzenpot omvat: 
 

- 1 West-Vlaamse hoevepicknick voor 8 personen twv € 150,- 
- 3 duotickets Rondje Westhoek op 30 mei 2019 (opgelet de deelnemers moeten ouder dan 18 jaar 

zijn op 31 mei 2019) twv € 300,-/duoticket 
o Inspirerende dagtrip doorheen de Westhoek op donderdag 30 mei 2019 
o Dit dagarrangement omvat 

 Ontbijt  
 Bezoeken bij inspirerende streekproducenten uit de Westhoek 
 Hoevepicknick in de Westhoek 
 Afsluitende drink 

- 6 abonnementen voor 3 maanden KW 
- 4 fietsboxen (lusvormige routes in West-Vlaanderen) twv € 50,-/stuk. 
- 5 waardebonnen twv € 30,- voor een 100% West-Vlaamse geschenkmand 
- 4 waardebonnen twv € 30,- voor een West-Vlaamse hoevepicknick (2 personen) 
- 5 waardebonnen twv € 20,- voor West-Vlaamse hoeveproducten 

 
 
De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 
 
De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van 
veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen. 



 

Prijzenpot Publieksstemming “Korte Keten Kop 2019 – West-Vlaanderen” 

 
De Organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door VLAM vzw 
voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de  deelnemingsvoorwaarden of in 
geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd. 
 
De Organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De Organisator kan 
niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband 
houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt 
toegekend. 
 
Winnaars West-Vlaamse prijzenpot 
 
De winnaars van de West-Vlaamse prijzenpot worden uitgeloot via een objectief gedigitaliseerd systeem. 
 
Alle winnaars van de West-Vlaamse prijzenpot worden per e-mail verwittigd. Winnaars en prijzen zullen 
publiekelijk kenbaar worden gemaakt tijdens de persconferentie op 26 april (Locatie: LOKAAL Roeselare – 
Sint Amandskerk – De Coninckplein 3, 8800 Roeselare). Elke deelnemer ontvangt een mail met de 
bekendmaking van de winnaars. 
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