
Wedstrijdreglement ‘Alles binnen trapbereik’ 

 

 
 1. Inleiding  
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de gemeente Brasschaat in samenwerking met de 
dienst duurzame- en mondiale ontwikkeling en dienst mobiliteit van Brasschaat. Het doel is 
om duurzame mobiliteit te stimuleren en het autoverkeer binnen Brasschaat te reduceren. Dit 
reglement bepaalt de regels en de voorwaarden om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd. 
  
2. Opzet wedstrijd  
Post een leuke foto met één van de Donkey Republic deelfietsen en hubs in de gemeente 
Brasschaat op instagram met de hashtags #DuurzaamBrasschaat, #DonkeyRepublic, een 
verwijzing naar de locatie van de hub en schrijf erbij hoe jij gebruik zou maken van de 
fietsen. Voorbeelden hiervan zijn: om naar je kot te fietsen, om naar de winkel te fietsen, om 
naar het werk te fietsen, om naar het treinstation te fietsen etc.    
 
3. Deelnemingsvoorwaarden  
Iedere inwoner van Brasschaat ouder dan 16 jaar*.  
*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 Gemeente Brasschaat 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.  
 
Politici en politieke partijen zijn uitgesloten van deze wedstrijd.  
 
Deelnemen kan vanaf 10 november 2022 8 uur tot en met 30 november 2022 23 uur. 
Deelnemers posten op instagram een foto met een Donkey Republic deelfietsen hub binnen 
Brasschaat met de hashtag #DuurzaamBrasschaat , #DonkeyRepublic, een verwijzing naar 
de locatie van de hub en een vermelding over hoe zij gebruik zouden maken van de fietsen 
tussen 10 november 2022 8 uur tot en met 30 november 2022 23 uur.  
Het aantal deelnemers is onbeperkt.  
 
4. Wedstrijdverloop  
De inbreng van de deelnemers aan de wedstrijd betreft het posten van een foto met een 
Donkey Republic deelfietsen hub binnen Brasschaat op instagram met de hashtag 
#DuurzaamBrasschaat , #DonkeyRepublic, een verwijzing naar de locatie van de hub en een 
vermelding over hoe zij gebruik zouden maken van de fietsen tussen 10 november 2022 8 
uur tot en met 30 november 2022 23 uur.   
De post moet volgende elementen bevatten:  

• Een foto met één van de Donkey Republic deelfietsen hubs binnen de gemeente 
Brasschaat   

• Schrijf waarvoor jij de deelfietsen zou gebruiken  

• Hashtag #DuurzaamBrasschaat en #DonkeyRepublic 

• Maak ergens in je post een verwijzing naar de locatie van de gefotografeerde 
deelfietsenhub 

 
Iedere deelnemer kan maximaal 1 keer deelnemen aan de wedstrijd.  
Uit alle juiste inzendingen, die in aanmerking komen volgens bovenvermelde bepalingen, 
worden vijf winnaars gekozen. Inzendingen worden beoordeeld op originaliteit.  
De winnaars worden uiterlijk op 5 december 2022 bekend gemaakt via persoonlijk bericht.  



5. Prijs  
De vijf winnaars krijgen elks een rijtegoed van 230 euro cadeau dat men kan gebruiken voor 
zowel elektrische als niet-elektrische donkey Republic deelfietsen.   
Dit rijtegoed kan men gebruiken op alle locaties waar Donkey Republic actief is. 
 
Deze prijs kan in geen geval geruild worden tegen hun waarde in speciën. De prijs is op 
naam en kan niet worden overgedragen.  
    
Tussen 10 november 2022 en 30 november 2022 zullen de winnaars met de meest originele 
foto en beschrijving gekozen worden. Dit zal gebeuren door onze interne 
duurzaamheidsambassadeurs.  
Op uiterlijk 5 december 2022 neemt de dienst duurzame- en mondiale ontwikkeling contact 
op met de winnaars via een persoonlijk bericht.  
 
 
6. Aansprakelijkheid  
De organisator Gemeentebestuur Brasschaat is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade 
veroorzaakt of geleden door de deelnemer, tijdens of na de wedstrijd.  
De deelnemers en winnaar verklaren te zijn verzekerd voor enige schadegevallen ten 
gevolge van hun persoonlijke aansprakelijkheid. De deelnemers en winnaar verklaren af te 
zien van enige vordering tegen het Gemeentebestuur van Brasschaat die zou kunnen 
voortvloeien uit om het even welk schadegeval dat hen overkomt bij deelname aan de 
wedstrijd en/of uitvoering van de prijs.  
Mocht een derde het Gemeentebestuur van Brasschaat op de één of andere wijze 
aansprakelijk stellen voor enige schade veroorzaakt bij deelname aan de wedstrijd en/of 
uitvoering van de prijs, zal de desbetreffende deelnemer of winnaar het Gemeentebestuur 
daarvoor volledig vrijwaren.  
Het Gemeentebestuur van Brasschaat is niet verantwoordelijk wanneer een winnaar niet 
bereikt kan worden omdat het mailadres niet meer bruikbaar is. Bij onbereikbaarheid, d.w.z. 
geen reactie binnen de week, kan de organisatie de gewonnen prijs toekennen aan een 
andere deelnemer. Wanneer de winnaar bekend is gemaakt, wordt hij/zij gecontacteerd door 
de dienst duurzame- en mondiale ontwikkeling van Brasschaat met de vraag om zijn/haar 
contactgegevens over te maken aan de organisatie voor de toekenning van de prijs.  
 
7. Persoonsgegevens  
De contactgegevens die de organisator over de deelnemers verzamelt, vallen onder 
toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  
Deelnemers verklaren er zich door deelname aan deze wedstrijd mee akkoord dat, als ze 
een prijs winnen, men als winnaar met naam en woonplaats, eventueel ook met foto in de 
media wordt bekend gemaakt.  



8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen  
De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle 
voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of 
‘kwade trouw’ behoudt de organisatie het recht om een deelnemer uit te sluiten van de 
wedstrijd. De uitslag van een wedstrijd kan niet betwist worden.  
 
9. Het reglement aanvaarden  
Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en 

alle beslissingen die de organisator in verband met de wedstrijd zal treffen 


