
Reglement wedstrijd Vakantieboekje 2021 

I Algemeen 

1. Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd Vakantieboekje 2021 van ACV (verder te noemen : 

de organisator, gevestigd te Schaarbeek aan de Haachtsesteenweg 579, 1030 Brussel 

2. De uiteindelijke prijswinnaars worden bepaald op basis van het invullen van hun persoonlijke 

gegevens, het invullen van de wedstrijd en een onschuldige hand 

II Deelname 

1. Deelname aan deze wedstrijd staat (uitsluitend) open voor elk ACV-lid (men moet lid zijn voor 1 

april 2021) 

2. De deelname is gratis 

3. De kosten voor het gebruik van (de Internet(verbinding) zijn voor rekening van de deelnemers 

4. Deelname aan de wedstrijd kan uitsluitend gebeuren via het elektronisch deelnameformulier op 

de website www.hetacv.be/vakantie 

5. Door deelname aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement 

6. Personeel van het ACV en zijn deelorganisaties kunnen deelnemen, maar maken geen kans op de 

prijzen 

III Speelwijze 

1. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk door 

a. Stap 1: vul het formulier in op de website www.hetacv.be/vakantie  

b. Stap 1 : vul de vraag in 

c. Na het wedstrijdformulier te hebben verzonden, ontvangt de deelnemer een bevestigingsbericht 

van zijn deelname aan de wedstrijd 

2. Door aan de wedstrijd deel te nemen en het reglement te aanvaarden, verklaart de deelnemer het 

reglement te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. 

3. Men kan maar 1 keer meespelen 

4. Elke deelnemer moet de wedstrijdvraag invullen. 

IV Vaststelling winnaar en prijzen 

1. De wedstrijd loopt van 5 mei 2021 tot 15 juli 2021; 

2. Alle deelnemers die de vraag juist beantwoorden maken kans op de hoofdprijs (waardebon 

vakantieverblijf). Voor de Nederlandstalige prijzen loten we kandidaten uit de lijst die het 

webformulier in het Nederlands invulden en die de vraag juist beantwoordden. Voor de Franstalige 

prijzen loten we kandidaten uit de lijst die het webformulier in het Frans of Duits invulden en die de 

vraag juist beantwoordden. 

3. De trekking van de winnaars vindt plaats op 16 juli. De winnaars worden bekend gemaakt op 19 

juli. De winnaars worden per e-mail verwittigd. 



4. De winnaar van de hoofdprijs is de geregistreerde deelnemer van wie het antwoord op de 

wedstrijdvraag correct is en wiens naam geloot werd. 

4. Er kan tijdens de actieperiode slechts één keer deelgenomen worden per lidnummer. Als een 

persoon meer dan eenmaal heeft deelgenomen, zal enkel rekening worden gehouden met de eerst 

ingediende inzending. De daaropvolgende deelnames worden nietig verklaard 

6. Volgende prijzen worden uitgereikt: 

a. Zie hierboven 

7. De organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste 

persoonsgegevens van deelname uit te sluiten 

V Uitreiking prijs 

1. Een winnaar kan uiterlijk tot 1 december 2021 beroep doen op uitkering van de prijs, bij gebreke 

waarvan iedere aanspraak vervalt; 

2. De organisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs van minimaal gelijke waarde 

uit te keren indien de hierboven genoemde prijzen om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar 

is c.q. kan worden uitgekeerd. 

VI Publicatie 

1. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze wedstrijd in toe dat hun naam 

mag worden gepubliceerd, zonder dat de Organisator hiervoor enige vergoeding verschuldigd is. 

Indien en voor zover vereist doet de deelnemer afstand van de rechten die de auteurswet hem/haar 

ter zake toekent; 

VII Persoonsgegevens 

1. De gegevens van de deelnemers zullen in een databank worden opgenomen. De organisator  

verbindt er zich toe ze te verwerken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer en met de door de 'General Data Protection Regulation' (GDPR) 

vastgestelde regels.  Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de wedstrijd en om de winnaar te 

contacteren. De gegevens worden bewaard tot de wedstrijd afgelopen is en deze worden in geen 

enkel geval bezorgd aan derden.  

Meer info vind je op http://gdpr.acv-online.be of in de brochure ‘Hoe gaat het ACV om met je 

persoonsgegevens.  


