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Wedstrijdreglement zomerwedstrijd 2021 

Dit reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de wedstrijd 
‘Zomerwedstrijd 2021’ die op de Facebook- en Instagrampagina’s van Plantentuin 
Meise loopt. Deelnemers aanvaarden het wedstrijdreglement bij deelname. 

Principe 
De Zomerwedstrijd 2021 wordt georganiseerd door Agentschap Plantentuin Meise. Op 
de Facebookpagina en Instagrampagina van Plantentuin Meise wordt gevraagd om 
een foto te posten van een of meerdere kaders in de Plantentuin met vermelding van 
de hashtag #plantentuinmeise of #weleda100years. 
 
Deelnemers kunnen meedoen tot en met 5 september 2021. Er worden 16 prijzen 
verdeeld: elke week 1 Vriendenkaart Individueel van Plantentuin Meise en 1 
geschenkmand van Weleda twv. 45 euro.  

Deelname 

 Iedereen mag 1 keer per week deelnemen aan de wedstrijd, ongeacht leeftijd of 
woonplaats. Minderjarigen moeten wel de expliciete toestemming hebben van 
hun ouders of voogd.  

 Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren. Een reactie kan dus nooit uitgaan 
van meerdere personen of een bedrijfspagina. Iedere persoon mag slechts 
eenmaal per week per Facebook- of Instagramprofiel aan de wedstrijd deelnemen. 

Periode 

De wedstrijd start op 10 juli 2021. Deelnemen kan tot en met 5 september 2021. 

Wedstrijd 
Bij deelname dien je op Facebook of Instagram een foto te posten met van een van de 
houten kaders in de Plantentuin met vermelding van de hashtag #plantentuinmeise, of 
in het geval van de Weleda-kader met vermelding van hashtag #weleda100years. Het 
is toegelaten je post na publicatie nog te bewerken. 

Prijzen 
Per week worden 2 prijzen verloot onder de deelnemers (titularissen van het 
Facebook- of Instagramprofiel). De prijs kan in geen geval afgestaan, te koop 
aangeboden of ingeruild worden voor een som geld. 
 



De winnaars krijgen bericht dat zij hebben gewonnen via persoonlijk bericht op 
Facebook of Instagram. Ze verlenen toestemming om kosteloos de winnende foto’s te 
reproduceren en te publiceren in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of 
ter promotie van de activiteiten van Plantentuin Meise of Weleda. 

Algemeen 
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. 
 
De uitslag kan ook niet worden aangevochten. Facebook en Instagram ondersteunen 
of voeren geen promotie rond deze wedstrijd en kunnen dan ook niet 
verantwoordelijk worden gesteld bij eventuele problemen. 
 
Bij vragen of problemen kan je terecht op info@plantentuinmeise.be. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


