
WEDSTRIJDREGLEMENT ’T PLEZANTSTE LEGIOEN 

 

De wedstrijd is geldig vanaf zondag 6 maart 2022 (17:00), en loopt tot en met 31 mei 2022 (23:59). 

Artikel 1 – Deelname aan de wedstrijd 

BelOrta, met maatschappelijke zetel gevestigd te Mechelsesteenweg 120 2860 St-Katelijne-Waver, 

België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 

0848.973.395 (“de organisator”) organiseert een wedstrijd exclusief voor leden van lokale 

Belgische sportclubs via de wedstrijdpagina van BelOrta. 

De wedstrijd staat open voor iedere persoon die zijn woonplaats in België heeft, minstens 18 jaar 

oud is en lid is een lokale sportclub met vestiging in België. Minderjarigen vanaf 8 jaar mogen 

deelnemen, mits de toestemming van een ouder of voogd.  

Deelnemers moeten bovendien officieel lid zijn van een lokale sportclub met vestiging in België. 

Deelname kan enkel onder persoonlijke naam in combinatie met de naam van een lokale 

sportclub in België gedaan worden en impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het 

onderstaande wedstrijdreglement. 

Deelnemers die enige link hebben met BelOrta en haar partners, zijn niet uitgesloten van 

deelname.  

Deelname aan de wedstrijd kan door het wedstrijdformulier op 

https://verbazendplezant.be/nl/plezantstelegioen volledig in te vullen. Er is geen aankoop van 

een product vereist om te kunnen deelnemen.  

Artikel 2 – Prijs 

De hoofdprijs is een sponsoringbudget van 5.000 euro inclusief btw. Deze prijs wordt aan 1 

sportclub in België uitgereikt. De tweede prijs is een sponsoringbudget van 1.000 euro inclusief 

btw. Deze prijs wordt aan 4 sportclubs in België uitgereikt. Er worden in totaal 5 winnaars 

bekendgemaakt op het einde van de wedstrijd, zijnde dinsdag 31 mei 2022  (23:59). 

Het sponsoringbudget wordt door BelOrta via overschrijving bezorgd op rekening van de 

winnende sportclub(s) en dit uiterlijk op 30 september 2022 na het ondertekenen van een 

sponsoringsovereenkomst. Afgesproken wordt dat in ruil voor het sponsoringsgeld de 

hoofdwinnaar het BelOrta logo duidelijk en zichtbaar op de wedstrijdkledij van haar eerste ploeg 

plaatst. De sportclub engageert zich daarnaast ook om minstens 1 bord/spandoek van BelOrta 

met minimumgrootte van 1m hoog en 2m breed rond het plein van haar eerste ploeg te 

plaatsen.  De 4 winnaars van 1.000 euro engageren zich ertoe om enkel 2 borden/spandoeken 

rond het plein van de eerste ploeg te plaatsen. Eventuele aanpassingen van deze modaliteiten 

zijn te bespreken in onderling overleg. Deze afspraken worden formeel beschreven en vastgelegd 

in de sponsoringsovereenkomst tussen de winnende club(s) en BelOrta.  

Artikel 3 – De wedstrijd en de selectie van de winnaars 

 

De wedstrijd is een fotowedstrijd met als thema “de verbazend plezantste sportploeg van België”. 

Deelnemers kunnen hun foto uploaden en het wedstrijdformulier inzenden tot en met 31 mei 

2022 (23:59) via de hiervoor voorziene landingspagina op 

https://verbazendplezant.be/nl/plezantstelegioen, of kortweg https://plezantstelegioen.be  
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Elke Belgische sportclub kan meerdere ploegfoto’s inzenden, maar slechts 1 maal winnen, dit 

voor de gehele duur van de wedstrijd. 

Een jury, bestaande uit onder andere werknemers van BelOrta, zal naar eer en geweten de 5 

meest “verbazend plezante” ploegfoto’s selecteren. Hieraan is geen wedstrijdelement gekoppeld. 

De keuze van de winnaars is definitief en kan niet worden betwist. De resultaten, inclusief de 

ingezonden foto’s van de geselecteerde winnaars, kunnen na afloop van de wedstrijd op social 

media, in advertenties, en in tvspots gebruikt worden. Ook deze lijst van mogelijke kanalen is niet 

limitatief.  De geldprijs kan in geen geval worden ingeruild tegen een ander voordeel.  

De winnaars worden enkel gecontacteerd via e-mail in de week van 31 mei 2022. Indien BelOrta 

geen reactie krijg binnen de 7 kalenderdagen, zullen andere winnaars gekozen worden in 

volgorde van de resultaten. 

Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden 

Deelname aan de wedstrijd is enkel geldig na correcte deelname op de wedstrijdpagina van 

BelOrta. Deze deelname kan enkel mits volledig invullen en indienen van het wedstrijdformulier. 

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement, inclusief de 

latere beslissingen van de organisator. Elke onvolledige of niet correcte registratie komt niet in 

aanmerking voor de wedstrijd. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt de 

organisator zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van 

deelname uit te sluiten. 

Deelname aan de wedstrijd is niet mogelijk op enig andere manier dan degene beschreven in dit 

reglement. Bij verdenking van fraude door hacking of andere middelen, wordt een deelnemer 

uitgesloten. 

De deelnemer verklaart zich uitdrukkelijk akkoord dat de ingezonden foto’s, in combinatie met de 

naam van de ploeg en eventueel de naam van de indiener en diens woonplaats, mogelijks 

gebruikt kunnen worden voor marketingdoeleinden in naam van BelOrta, in het kader van deze 

wedstrijd en erbuiten, zonder beperking in tijd of ruimte en zonder dat hier enige financiële of 

andere vergoeding, nu of in de toekomst, tegenover staat. 

De ingezonden foto’s die racistisch, seksueel getint of kwetsend van aard zijn, worden meteen en 

zonder verwijl uitgesloten van deze wedstrijd. Elke discriminerende of beledigende inzending is 

strijdig met onze waarden en is hoedanook uitgesloten van deelname. Inzendingen die een 

inbreuk plegen tegen de openbare orde en goede zeden, kunnen aan de autoriteiten 

gerapporteerd worden.  

Artikel 5 – Communicatie over de wedstrijd 

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt geen 

verdere correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails, telefoongesprekken, enz.). Alle 

bijkomende mededelingen en/of vermeldingen op de websites van de organisator gelden als 

punt van reglement. Tegen de beslissingen van de organisator is geen tegenspraak mogelijk. 

 

 

  



Artikel 6 – Aansprakelijkheid en overmacht 

De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien ten gevolge van overmacht of 

elke andere onvoorzienbare gebeurtenis, de wedstrijd moet worden geannuleerd, onderbroken, 

uitgesteld of gewijzigd. In dat geval kan de verantwoordelijkheid van de organisator niet worden 

verhaald en kunnen de deelnemers op geen enkele manier aanspraak maken op een 

schadeloosstelling. De organisator heeft het recht om het reglement te wijzigen en dit op elk 

moment zonder verwittiging of motivering zijnentwege en zonder dat hij hiervoor 

verantwoordelijk kan worden gesteld. 

De organisator sluit tevens iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout zou 

worden veroorzaakt, behoudens voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de 

voornaamste prestaties vormen van deze overeenkomst. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke 

verplichtingen dan ook van de organisator. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en 

aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van het internet, met name wat de technische 

prestaties betreft, het risico of fouten of onderbrekingen en in het algemeen alle risico’s die 

inherent zijn aan elke verbinding met een overdracht via het internet, de afwezigheid van 

beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele opleiding en/of wijziging, enz. Het is de 

verantwoordelijkheid van de deelnemer om ervoor te zorgen dat zijn/haar soft- en hardware 

voldoende beschermd zijn en goed functioneert. De organisator draagt ter zake geen enkele 

verantwoordelijkheid. 

Artikel 7 – Persoonlijke gegevens  

Door op de wedstrijdpagina van BelOrta deel te nemen, staat de deelnemer toe dat BelOrta : 

-    Toegang heeft tot de volgende informatie: de “verbazend plezantste” ploegfoto van 

uw ploeg, naam van uw club, gemeente van uw club, uw voornaam, naam, e-

mailadres en telefoonnummer.  

-    Toegang heeft tot het lP-adres van de deelnemer 

-    Cookies inschakelt op de wedstrijdsite 

-    Hem of haar elektronische berichten zendt of belt in verband met deze actie  

 

BelOrta verwerkt uw gegevens, als verantwoordelijke voor de verwerking, in het kader van het 

beheer van deze actie in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met 

de privacyverklaring van BelOrta die u kan terugvinden op https://www.belorta.be/nl/privacy-

policy. 

Conform de regels bepaald in de wet van 30 juli 2018 inzake de bescherming van het privé- leven 

en de verwerking van persoonsgegevens, en de wet van 2 augustus 2002 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens, informeert 

BelOrta de deelnemers dat hun persoonlijke gegevens in een databank (dewelke enkel op het 

Europese grondgebied gehanteerd zal worden) worden opgenomen. Deze databank is eigendom 

van het bedrijf. De persoonsgegevens van de deelnemer worden gebruikt voor de afhandeling van 

deze wedstrijd. De persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen 

tenzij de deelnemer hiervoor een voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.  
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De deelnemer erkent echter dat het versturen van zijn/haar gegevens via internet nooit zonder 

risico is. 

De deelnemer heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en kan eventueel vragen ze te 

wijzigen of te schrappen door contact op te nemen met BelOrta, Mechelsesteenweg 120, 2860 St-

Katelijne-Waver, België.  

De deelnemer heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. In 

geval van schrapping van zijn gegevens of verzet tegen de verwerking, is zijn deelname aan deze 

actie geannuleerd.. Om zijn rechten uit te oefenen kan hij onze privacy policy raadplegen : 

https://www.belorta.be/nl/privacy-policy. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van uw deelname aan deze actie en bewaard 

tot 2 maanden na afloop van deze actie. 

Artikel 8 - Algemeen 

Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan de Belgische wet. Enkel de rechtbanken van 

Antwerpen zijn bevoegd in geval van geschil. 
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