
Reglement Prijsvragen en Winacties GemeenteBelangen Totaal Lokaal 2022 
 
Inleiding 
 
Deelname aan een prijsvraag is mogelijk door inzending via de aangegeven kanalen, waaronder 
de social media-kanalen van GemeenteBelangen Totaal Lokaal  
Door de inzending te versturen gaat de deelnemer 
akkoord met de in dit reglement opgenomen voorwaarden van een prijsvraag. 
 
Organisatie 
 
De organisatie is in handen van GemeenteBelangen Totaal Lokaal. 
 
Wedstrijd 
 
De jury bepaalt de winnaar van een prijsvraag / winactie; zij opereert binnen de kaders van de 
prijsvraag onafhankelijk. 
Organisator bepaalt de samenstelling van de jury. 
De jury bestaat uit de kandidaten voor de gemeenteraads verkiezingen van GemeenteBelangen 
Totaal Lokaal 2022. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
de trekking vind plaats op 23 maart 2022 
 
Deelname: 
 
Deelname aan een prijsvraag / winactie is gratis. 
De inzending is voorzien van naam, voornaam en e-mailadres of is gekoppeld aan een herleidbaar 
profiel wanneer gereageerd wordt via social media. 
De bij GemeenteBelangen Totaal Lokaal bekende naam én voornaam van winnaars wordt op alle 
(social) media kanalen van GemeenteBelangen Totaal Lokaal gepubliceerd. 
Gegevens die worden verzameld worden kunnen gebruikt worden voor doeleinden die rechtstreeks 
betrekking hebben op GemeenteBelangen Totaal Lokaal. 
Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor 
deelname aan een prijsvraag / winactie. 
 
Deelnemers zenden per prijsvraag / winactie één enkele keer in; deelnemers die meerdere keren 
inzenden worden gediskwalificeerd van verdere deelname. 
 
Deelnemer dient te allen tijden te controleren of de reactie correct is.  
 
Gebruikers wordt gevraagd een foto in te sturen. 
De foto, kan gebruikt kunnen worden als promotie voor GemeenteBelangen Totaal Lokaal 
Bij het posten van een foto, moet de foto, ook openbaar weergegeven worden. 
Er mogen geen elementen aan de foto of video toegevoegd worden 
Enkel de eerste ingestuurde foto, 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,  
De foto mag geen: pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen 
vertonen 
gemeentebelangen/totaal lokaal behoudt zich het recht elke foto, die niet beantwoordt aan deze 
eisen te verwijderen. 
 
Herstel inzendingen beschouwt Organisator tevens als dubbele reactie. Bij (grote) recidive wordt 
deelnemer voor onbepaalde tijd geblokkeerd van verdere deelname aan andere prijsvragen / 
winacties. 



Het niet toegestaan is per lopende actie meerdere keren met hetzelfde postadres deel te nemen. 
Elk persoonlijk profiel (sociale media) of natuurlijk persoon (offline) kan slechts éénmaal 
deelnemen per wedstrijd. 
 
Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als de deelname 
beschouwd. 
 
Deelname staat open voor ieder natuurlijk persoon woonachtig in nederland. 
{Deze prijsvraag geldt alleen voor inwoners van Súdwest-Fryslân , gezien dit ook het werkgebied 
van GemeenteBelangen Totaal Lokaal is.} 
Het recht op de gewonnen prij(s)(zen) vervalt op het moment dat de redactie binnen 7 dagen na 
bekendmaking op generlei wijze contact met deze winnaar(s) kan leggen. 
Uitgesloten van deelname zijn en zullen blijven: 
–              leden van GemeenteBelangen Totaal Lokaal 
–              Raadsleden en fractiemedewerkers 
–              Gezins- / familieleden van bovengenoemde partijen 
–              Alle inzendingen die ná sluitingsdatum ontvangen zijn 
–              Inzendingen vanaf postbus adressen of niet herleidbare dan wel onbestelbare 
woonadressen. 
 
Schade 
 
Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 
deelname aan een prijsvraag / winactie noch voor eventuele technische storingen,  
gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan een prijsvraag / winactie of de 
trekking van de winnaar. 
Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen en/of gebreken die 
voortvloeien uit de gewonnen artikelen, 
het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook. 
 
“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 
www.gb-tl.nl 
 
Voorwaarden en vragen 
 
De voorwaarden en/of duur (looptijd) van een prijsvraag / winactie kunnen te allen tijde door 
Organisator worden aangepast. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken. 
Indien nodig vind u met terugwerkende kracht de meest recente versie van het reglement zoals 
deze op de website van GemeenteBelangen Totaal Lokaal te vinden is. 
Eventuele vragen of opmerkingen over (het verloop van) een prijsvraag / winactie kunnen worden 
gesteld door middel van een e-mail naar: gbtlfotowedstrijd@gmail.com. 
 
Voor deze wedstrijd worden gegevens verzameld waarmee wij zorgvuldig omgaan. Lees er alles 
over in onze privacy clausule https://www.gb-tl.nl/avg/ 
PRIVCACYBELEID VAN GemeenteBelangen Totaal Lokaal. 
 
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 gaat <de organisator> 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 4: wedstrijd 
= beschrijving van de voorwaarde die de deelnemers moeten vervullen om mee te doen. 
 
Deelnemers kunnen allerlei soorten zaken opsturen om deel te nemen: 
 
Een meest lokale foto van deelnemer en de flyer of poster van 
gemeentBelangen/totaallokaal 
 
 
de winnaar krijgt een privébericht via zijn sociale mediaprofiel; 
tevens wordt een nieuw bericht aangemaakt met daarin de namen van de winnaars. 
Indien mogelijk wordt er een email verstuurd om de winnaar op de hoogte te brengen. 
 
 

 

 


