
Wedstrijdreglement Kwaremont 
 
1. De firma Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove (België) organiseert de 

Kwaremont zomerwedstrijd (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd). De wedstrijd loopt van 06 

mei 2022 tot en met 11 september 2022 om middernacht. 

 

2. Iedereen die in België en Nederland gedomicilieerd is en de leeftijd van 18 jaar bereikt 

heeft mag deelnemen. Uitgesloten van deze wedstrijd zijn de medewerkers van Brouwerij 

De Brabandere, de betrokken promotieagentschappen, hun familie en het personeel van 

de deelnemende horecazaken. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke 

uitsluiting van de betrokken deelnemer. 

 

3. De wedstrijd wordt folders en ‘on pack’ op het etiket van de 33 cl flesjes Kwaremont bier 

gecommuniceerd, alsook via affiches in de deelnemende horecazaken. Daarnaast wordt de 

wedstrijd ook online gecommuniceerd via de website en de Facebook pagina van 

Kwaremontbier. 

 

4. De unieke code die recht geeft op deelname aan de wedstrijd is te vinden op het etiket 

van de 33 cl flesjes Kwaremont 6.6% bier met een limited edition etiket; namelijk die 

flesjes met een illustratie op de voorkant. Elke unieke code mag en kan slechts één keer 

gebruikt worden. Er worden geen klachten aanvaard naar aanleiding van een verkeerde 

invoer, een reeds gebruikte code of enig ander onrechtmatig gebruik van een code. Het 

overzicht van geldige unieke codes ligt bij de brouwerij.  

 

5. De wedstrijd gaat van start op 06 mei 2022 en loopt tot en met middernacht 11 september 

2022. Deelnemen kan uitsluitend online via de website www.kwaremontsummer.be. 

Deelnemen is mogelijk zodra de wedstrijd online staat. Elke stap van de toepassing moet 

worden vervolledigd zodat de deelname zou geldig zijn. De deelnemers moeten alle 

verplichte velden van het deelnemingsformulier invullen: 

 

a. zijn/haar contactgegevens 

b. zijn/haar unieke code 

c. antwoord op de wedstrijdvraag 

d. antwoord op de schiftingsvraag 

 

Gegevens die foutief of onvolledig zijn, komen voor de wedstrijd niet in aanmerking. Men 

mag zoveel keer deelnemen als men wilt. Bij elke deelname moet de deelnemer een 

nieuwe unieke code invoeren. Maar elk gezin dat op hetzelfde adres woont, kan slechts 1 

prijs winnen. In geval van technische problemen kunnen de deelnemers een e-mail zenden 

aan info@kwaremontbier.be.  

 

Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen 

van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op onderbrekingen en, meer in het 

algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, 

de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de 

risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisator kan 

bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: 

 

a. storingen in transmissies via het internet; 

b. slecht functioneren van het internet of gebruikte software; 

c. de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking; 

d. om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken. 

http://www.kwaremontsummer.be/
mailto:info@kwaremontbier.be


 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of 

onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, 

de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor elke rechtstreekse of 

onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites van de 

organisatoren. Elke deelnemer neemt alle nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of 

de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om 

het even welke aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige 

verantwoordelijkheid van elke deelnemer. 

 

De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden gewijzigd, 

ingekort of geannuleerd moeten worden wegens overmacht of om redenen buiten haar 

wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor om de periode en elke 

aangekondigde datum aan te passen. 

 

6. De selectie van de winnaars gebeurt op basis van een geldige unieke code, een correct 

antwoord op de wedstrijdvraag en op de schiftingsvraag, geregistreerd tussen 06 mei 2022 

(00u) tot en met 11 september 2022 (middernacht). 

De winnaar(s) worden persoonlijk verwittigd per e-mail. Hierin zullen de specificaties voor 

het in ontvangst nemen van de prijs worden meegedeeld. Deelnemers die niet gewonnen 

hebben, worden daar niet van op de hoogte gebracht. Brouwerij De Brabandere heeft het 

recht de namen van de winnaars te publiceren (zowel in digitale als papieren vorm). Het 

is mogelijk dat de pers reportages rond de wedstrijd maakt. De winnaars verklaren geen 

bezwaar te hebben tegen dergelijke aanwezigheid in de pers, inclusief eventuele beelden. 

 

7. Er zijn volgende hoofdprijzen te winnen : 

 

a. 1 x FUELL FLLUID SpeedPedelec 

b. 1 x Veloci Vivid E-bike 

c. 1 x LtD Gravel Raid Experience duoticket 

d. 15 x Campingaz attitude series BBQ 

e. 20 x Canyon giftcard 

f. 10 x Bahamontes abonnement 

g. 10 x Kwaremont summer box  

h. 30 x Bahamontes actueel magazine 

i. 1 x The Vandal Backpack 

j. 3 x The Vandal Hoodie/Sweater (maat en design te kiezen door winnaar) 

k. 5 x The Vandal T-shirts (maat en design te kiezen door winnaars) 

l. 10 x The Vandal goodiebag 

 

Met elke geldige code en deelname maak je kans op een prijs. Om de winnaars te bepalen, 

kijken we naar het juiste antwoord op de wedstrijdvraag én naar het antwoord op de 

schiftingsvraag. Het antwoord op de schiftingsvraag dat het dichtste bij het resultaat van 

de schiftingsvraag ligt, is de winnaar van prijs a. Voor de andere prijzen geldt hetzelfde 

principe: de antwoorden die het tweede tot vijftiende dichtste bij het antwoord op de 

schiftingsvraag zijn, zijn de winnaars van prijs b; de antwoorden die het zestiende tot 

vijfentwintigste dichtste bij het antwoord op de schiftingsvraag zijn, zijn de winnaars van 

prijs c; en zo verder. Prijzen worden in geen enkel geval omgewisseld in contanten of 

andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de 

winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De deelnemer 

verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee weken na afloop van de 

wedstrijd opgehaald heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid op de 

Facebook pagina van Kwaremont in het kader van de wedstrijd. Brouwerij De Brabandere 



behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere 

deelnemer die als winnaar in aanmerking komt. 

 

8. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Brouwerij De Brabandere zich 

uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan 

deze en/of andere wedstrijden van Brouwerij De Brabandere uit te sluiten. 

 

9. Over deze wedstrijd wordt niet schriftelijk of mondeling gecommuniceerd. Op alle 

mogelijke correspondentie, ook telefonisch, wordt tijdens noch na de wedstrijd 

gereageerd. 

 

10. De gegevens van de deelnemers worden geregistreerd en opgenomen in het bestand van 

Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 Bavikhove en kunnen gebruikt worden voor 

promotionele doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens in te kijken en te 

verbeteren of te schrappen. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de 

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 

 

11. Bij onvoorziene omstandigheden of problemen bij de wedstrijd wordt een deurwaarder 

aangesteld die in samenspraak met de organisator bevoegd is om dit te bekijken en op te 

lossen. 

 

12. Dit wedstrijdreglement kan als volgt opgevraagd worden: schriftelijk door een voldoende 

gefrankeerde enveloppe op te sturen naar Brouwerij De Brabandere, Rijksweg 33, 8531 

Bavikhove, of digitaal via de website www.kwaremontsummer.be. 

 

13. Deelnemen aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer akkoord gaat met dit volledige 

reglement. 

 

Opgemaakt te Bavikhove op 04 mei 2022. 

http://www.kwaremontsummer.be/

