
Reglement fotowedstrijd zomercampagne 
Artikel 1: Principe 
Bizbike bvba en Beaufortbikes willen fans van Beaufort aanzetten om deel te nemen aan de 
fotowedstrijd die gelinkt is aan de zomercampagne van 2022. Deelnemers posten hierbij openbaar 
een foto op hun duidelijk herkenbare Beaufortfiets op hun eigen Facebook- en/of Instagrampagina 
en gebruiken de hashtags #beaufortbikes en #beaufortenroute. 
 
Deelnemers kunnen één reischeque t.w.v. €300 winnen. 
 
Inzendingen kunnen gedeeld worden op de sociale media van Bizbike en Beaufortbikes. 

Artikel 2: Wie kan meedoen? 
Elk persoonlijk profiel (Facebook en/of Instagram) kan slechts éénmaal deelnemen per wedstrijd. 
Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname 
beschouwd. Deelnemers dienen de post op hun persoonlijke pagina openbaar te zetten (Facebook) 
of hun persoonlijke pagina openbaar zetten (Instagram).  
 
Bedrijfspagina’s, groepen of profielen die niet aan de regels van het sociale mediakanaal voldoen, 
worden uitgesloten. 
 
Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke 
toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een 
wedstrijd gaan Bizbike bvba en Beaufortbikes ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar 
ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk 
ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden 
afgenomen. 

Artikel 3: Termijn 
De wedstrijd start op 23 mei 2022 en eindigt op 15 september 2022. 

Artikel 4: Wedstrijd 
Gebruikers wordt gevraagd een foto of video te posten en de hashtags #beaufortbikes en 
#beaufortenroute. 

• De foto of video kan gebruikt kunnen worden als promotie voor Bizbike en/of Beaufortbikes. 

• Bij het posten van een foto of video, moet de foto of video ook openbaar weergegeven 

worden. 

• Er mogen geen elementen aan de foto of video toegevoegd worden. 

• Enkel de eerste ingestuurde foto of video van de deelnemer telt mee voor de wedstrijd. 

• Kleurretouches en bijsnijden van foto’s is toegelaten. 

• Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de 

foto of video. 

• De foto of video mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische 

elementen vertonen. 



• Bizbike bvba en Beaufortbikes behouden zich het recht elke foto of video die niet 

beantwoordt aan deze eisen te verwijderen. 

Artikel 5: Winnaar bepalen 
Iedere deelnemer kan maximaal éénmaal winnen. Bij een ex-aequo zal het antwoord op een 
shiftingsvraag doorslaggevend zijn. De winnaar is degene die het meest likes behaalt op zijn/haar 
post. 

Artikel 6: Winnaar bekend maken 
De winnaars worden op de hoogte gebracht via een reply op hun deelname op Facebook of 
Instagram. 

Artikel 7: Reglementswijzigingen 
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk 
ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke 
redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of 
tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 
Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op 

beaufortbikes.com. 

Artikel 8: Betwistingen 
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de Helena 
Vandenbulcke, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar helena@bizbike.be. 

Artikel 9: Privacy 
Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles over 
in onze privacyclausule op https://www.beaufortbikes.com/nl/privacy-policy. 

Artikel 10: Contact 
Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Helena Vandenbulcke 
via: 

• E-mail: helena@bizbike.be 

• Post: Groenedreef 9, 9770 Kruisem 

• Telefoon: +32 56 90 06 55 
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