
Deinze, Het Land van Nevele 
- Fietszoektocht op de grens Leiestreek – Meetjesland -  

 

REGLEMENT 
 
 

1. De fietszoektocht Ontdek met de heren van Nevele ‘Deinze, Het Land van Nevele’ wordt 

georganiseerd door de stad Deinze en de gemeente Nevele in het kader van de komende 

fusie. Toerisme Leiestreek, Toerisme Meetjesland en Toerisme Oost-Vlaanderen verlenen 

hun medewerking en de zoektocht loopt van 17 juni tot en met 30 september 2018.  

 

2. Het deelnamepakket kan je - zolang de voorraad strekt - vanaf 17 juni tot en met  

30 september 2018 verkrijgen bij de dienst toerisme/VVV Leiestreek, DC Leiespiegel, 

Brielstraat 2, 9800 Deinze, tel. 09 380 46 01 of bij de dienst toerisme, gemeentehuis, Cyriel 

Buyssestraat 15, 9830 Nevele, tel. 09 321 92 15 of in het infopunt toerisme in de bibliotheek, 

Stationsstraat 20, 9830 Landegem, tel. 09 321 92 70. Je kan de brochure ook downloaden op 

www.fusiedeinzenevele.be of www.langsdeleie.be.  

 

3. Het overzichtskaartje met het parcours van de fietszoektocht steekt in het midden van de 

brochure. De tekst vind je volledig terug in het zoektochtboekje. De fietsroute is 

uitgestippeld op de paden van het bestaande fietsnetwerk. 

 

4. Iedereen, behalve medewerkers aan dit project en hun gezinsleden, kan individueel of in 

groep deelnemen aan deze zoektocht. 

 

5. Antwoordformulieren moeten voldoende gefrankeerd en ten laatste op 1 oktober 2018 

(poststempel geldt als bewijs) aankomen bij één van de twee diensten voor Toerisme (zie 

hierboven). Tijdens de openingsuren kunnen zij ter plekke afgegeven worden aan de 

baliemedewerker, na de openingsuren kunnen ze ook in de respectievelijke brievenbussen 

gedeponeerd worden. 

 

6. Gekopieerde of gescande antwoordformulieren worden eveneens aanvaard bij 

toerisme@deinze.be, communicatie@nevele.be of info@langsdeleie.be.  

 

7. De antwoordformulieren moeten duidelijk geschreven en in drukletters worden ingevuld. 

Ook naam en adres moeten in drukletters worden geschreven. Enkel volledig ingevulde 

formulieren zijn geldig. 

 

8. Niet alle antwoorden kan je vinden langs het parcours. Voor sommige vragen doen we een 

beroep op je gezond verstand, parate kennis of vindingrijkheid. De zoektocht is geen voer 

voor specialisten, de juiste oplossing vinden is een haalbare kaart voor iedereen. 

 

9. Het is de bedoeling zoveel mogelijk vragen correct te beantwoorden. Bij de beoordeling 

houden we alleen rekening met de antwoorden op het antwoordformulier.  

 

10. Per vraag is slechts één juist antwoord mogelijk. 

 

11. De antwoordformulieren kunnen na het einde van de zoektocht niet worden teruggevraagd. 

Je kan je antwoorden als geheugensteuntje voor jezelf in de brochure noteren. 

 



12. De zoektocht is gekoppeld aan een wedstrijd. Je kan maximaal 1 prijs winnen per gezin. Je 

kan wel meerdere originele antwoordformulieren insturen, om zo meer kans te maken op 

een prijs. De volgorde van de prijzen wordt als volgt bepaald: 

• Hoofdwinnaar is hij of zij die alle vragen correct beantwoordt en bovendien het 

antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert. Indien niemand alle vragen 

correct beantwoordt, is de hoofdwinnaar diegene met de meeste correcte 

antwoorden én die de schiftingsvraag het dichtst benadert. 

• In geval van een ex aequo wordt de volgorde van de prijzen bepaald door lottrekking 

tijdens de prijsuitreiking, in het bijzijn van de aanwezige winnaars. 

 

13. Over de inhoud van de vragen of over de uitslag van de zoektocht wordt geen briefwisseling 

gevoerd, getelefoneerd of gemaild. Bij eventuele betwistingen is er geen discussie mogelijk 

over de beslissingen van de organisatoren. 

 

14. Alleen de winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de uitslag van de 

zoektocht. Elke deelnemer kan de uitslag vanaf 25 oktober 2018 raadplegen op 

www.fusiedeinzenevele.be. De uitslag kan je vanaf die datum ook verkrijgen bij de diensten 

van toerisme. 

 

15. De prijzen worden uitgereikt aan de winnaars tijdens de prijsuitreiking in het najaar van 

2018. Alle prijzen moeten die dag persoonlijk of tegen volmacht afgehaald worden. Als het 

werkelijk onmogelijk is om op de prijsuitreiking aanwezig te zijn, neem je telefonisch contact 

op met de diensten van toerisme voor de verdere afhandeling van het afhalen van de prijs. 

De prijzen worden alleen uitgereikt op naam. 

 

16. Wij respecteren je persoonlijke levenssfeer. Je persoonsgegevens worden opgeslagen door 

de dienst toerisme in Deinze. Wens je ook info te ontvangen van de mede-organisatoren, dan 

duid je dit aan op het antwoordformulier. Ze worden uitsluitend gebruikt om je te 

informeren over hun activiteiten en worden in geen geval doorgegeven aan derden. Je hebt 

recht op toegang tot je persoonlijke gegevens en je kunt hiervan altijd de verbetering of 

schrapping vragen (Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens GDPR-

General Data Protection Regulation).  

 

17. Als deelnemer heb je de plicht je altijd aan de verkeersreglementen te houden en je hoffelijk 

te gedragen tegenover andere weggebruikers. De organisatoren zijn niet verantwoordelijk 

voor gebeurlijke ongevallen. 

 

18. Door aan de fietszoektocht Ontdek met de heren van Nevele “Deinze, Het Land van Nevele’ 

deel te nemen, verklaar je je akkoord met dit reglement. 


