
ZOMERZOEKTOCHTEN KW 2017 
 
REGLEMENT 
Het doel van deze zoektocht blijft uiteraard aan de hand van een uitgestippeld parcours, een 
stukje van een regio beter te leren kennen. 
 
Deelnemen is gratis en  kan elke dag tot en met 22 september 2017. Aan deze wedstrijd kan 
iedereen deelnemen, met uitzondering van de vaste en tijdelijke medewerkers van Krant van 
West-Vlaanderen, de firma’s en instanties die deelnemen aan de organisatie van de wedstrijd, 
alsook hun gezinsleden. 
Enkel originele deelnameformulieren uit de krant komen in aanmerking. Er wordt over alle 
zoektochten heen slechts 1 prijs toegekend per gezin en adres. De prijzen worden automatisch 
toegekend aan het gezin woonachtig op het opgegeven adres. De prijzen zijn niet omruilbaar of 
uitkeerbaar in speciën. Bij de overhandiging van de prijzen dienen de winnaars hun identiteit te 
rechtvaardigen. Alle prijzen zijn BTW inbegrepen. Na het verstrijken van een termijn van 30 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de verschijning van de resultaten, zal geen enkele vordering 
meer onderzocht worden. De prijzen die gedurende deze termijn niet afgehaald werden, worden 
bovendien automatisch het bezit van de wedstrijdorganisatoren. 
 
Deelnameformulieren moeten ons tegen uiterlijk 22 september 2017 bereiken op volgend adres:  
KW, Zomerzoektochten 2017, Postbus 320, 8800 Roeselare. De correcte antwoorden vind je terug 
in Krant van West-Vlaanderen van 6 oktober 2017. De winnaars maken we bekend in de krant van 
13 oktober 2017. 
 
DE PRIJZEN 
Als lezer kan je uiteraard aan alle tien  de zoektochten deelnemen, telkens met meerdere 
inzendingen. Zo verhoog je je winstkansen. Met je deelname maak je kans op een prijzenpot van 
meer dan € 7.500 die wordt verdeeld onder 50 winnaars. Per zoektocht verloten wij onder de 
correcte inzendingen volgende prijzen:  
 
 1 waardebon van € 350 bij Gaverzicht, 
 1 kledingcheque van € 200 bij Deleye, 
 1 waardebon van € 100 bij Euroshop, 
 1 waardebon van € 75 bij Gaverzicht en 
 1 waardebon van € 50 bij Euroshop. 

 
TOEVOEGINGEN EN KLACHTEN 
Aan het reglement kunnen door beslissing van de organisatie toevoegingen gebeuren. Deze 
toevoegingen zullen in Krant van West-Vlaanderen gepubliceerd worden. De beslissingen van de 
organisatie zijn ongeacht de omstandigheden steeds onherroepelijk. De organisatoren behouden 
zich het recht om de wedstrijd, of een deel ervan, in te korten, uit te stellen, te wijzigen, over te 
dragen of te annuleren, indien de omstandigheden dit vereisen. Zij kunnen hiervoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. Er wordt geen correspondentie gevoerd over het reglement, de 
vragen en/of antwoorden en de modaliteiten van de selectie, noch telefonisch noch schriftelijk. 
Deelnemers die zich hieraan niet houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten. 
Voortvloeiend uit de inning van hun prijs, geven de winnaars hun stilzwijgende toestemming voor 
publicatie en gebruik van hun naam, adres en voorkomen, en verzaken daarbij aan de uitoefening 
van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht. 
 
VRAGEN? 
Merk je als deelnemer tijdens het afleggen van de zoektocht onregelmatigheden op of ondervind 
je problemen? Meld het ons via 051 26 61 36 of via promotie@kw.be 


