
Wedstrijdreglement Ijsjeszaken ‘Het lekkerste ijsje’ 

 

1. Organisatie 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, 

Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator).  

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden 

bij de wedstrijdinformatie. 

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit 

te stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te 

publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet 

aansprakelijk gesteld worden.   

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

verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor 

eventuele technische problemen. 

Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. 

De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding 

van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die niet 

uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend. 

 

 

2. Looptijd en timing 

Stemmen voor deze wedstrijd kan vanaf 25/06/2021 tot en met het einde van de wedstrijd op 

11/07/2021 om middernacht.  

Op 12/07/2021 worden de stemmen geteld en zullen de 5 ijsjeszaken met het hoogst aantal 

stemmen tussen 12/07/2021 en 19/07/2021 voor middernacht een aangekondigd bezoek van 

(een delegatie van) de jury krijgen.  De verantwoordelijke van Mediahuis zal deze 5 finalisten 

telefonisch contacteren om een afspraak te maken voor een tasting. Bij een ex-aequo op plaats 

1 t/m 4 worden beide (of meerdere) betrokken ijsjeszaken finalist en vallen de laatste 

finaleplaats(en) weg.  Bij een ex-aequo op plaats 5 mogen beide of meerdere betrokken 

ijsjeszaken mee naar de finale. 

De deelnemende ijsjeszaken gaan ermee akkoord om de maximaal 5 juryleden bij dit bezoek 

een gratis vanille-ijsje aan te bieden voor de tasting. 

Voor 31/07/2021 overlegt de jury en bepaalt de winnende ijsjeszaak.  Alle finalisten worden 

telefonisch op de hoogte gebracht van de uitslag.  

Voor het einde van de maand juli 2021 wordt er een prijsuitreiking vastgelegd in samenspraak 

met de winnaar.  Als deelnemende ijsjeszaak gaat men akkoord dat Mediahuis NV verslag 

brengt in haar media van deze wedstrijd. 



 

 

3. Prijs 

De winnende ijsjeszaak wint een geldprijs van 1000€, ontvangt een oorkonde van de jury en 

mag een jaar lang de titel ‘Winnaar Het Lekkerste ijsje’ dragen.    

 

4. Deelname aan de wedstrijd 

Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren 

over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemende ijsjeszaken de door de 

organisator gevraagde gegevens invullen. 

Deelnemende ijsjeszaken werden geselecteerd op volgende criteria:  

-Zelf instaan voor de bereiding van het aangeboden ijs. 

-Ijs verkopen als basisproduct.  Niet enkel als een onderdeel van een menu of verplicht 

vergezeld van een drankje. 

Ijsjeszaken die aan deze criteria beantwoorden werden voor aanvang van de wedstrijd 

geselecteerd en gecontacteerd door Mediahuis nv.  De lijst met geselecteerde ijsjeszaken werd 

voor aanvang van de wedstrijd ter nazicht aan geboden aan de Limburgse gemeentelijke 

diensten van Lokale Economie.   Ook stemmers kunnen bij het ingeven van hun stem nog 

ijsjeszaken melden die mogelijks mankeren in de lijst. 

Werknemers van Mediahuis, en personen wonend op hetzelfde adres, kunnen deelnemen aan 

de wedstrijd, maar kunnen niet als winnaar worden aangeduid.   

 

De organisator  kan, bij om het even welke onregelmatigheid of poging tot fraude, overgaan 

tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere wedstrijden.  

Ten onrechte gewonnen prijzen kunnen door de organisator worden teruggevorderd.   

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail met 

verdere informatie over zijn prijs. Indien de prijs dient te worden afgehaald dan verliest de 

winnaar ieder recht op de prijs indien hij deze niet binnen de vermelde periode afhaalt.   

Winnaars geven door hun deelname aan de wedstrijd toestemming tot de publicatie van hun 

naam, gemeente en hun identificatie als winnaar. 

Prijzen kunnen niet worden omgeruild en de prijzen worden niet uitbetaald in geld. Indien het 

gaat om een prijs op naam (reizen, abonnementen, enz.), dan staat deze automatisch op naam 

van de winnaar. Het is niet toegestaan om gewonnen prijzen door te verkopen. 

 

De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/ partners in gebreke zouden blijven om 

de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.  

 

5. Privacy 

De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op 

http://mediahuis.be/privacy-policy. 

http://mediahuis.be/privacy-policy
http://mediahuis.be/privacy-policy


 

 

 


