
 

 

 
REGLEMENT 
 
Voor Krak 2022 is het algemene wedstrijdreglement van kracht.  
 
Algemeen  
 
Artikel 1: Wedstrijdprincipe  
Deelnemers zijn mensen die online op www.kw.be/krak hun stem uitbrengen voor de wedstrijd ‘Krak 
van je gemeente 2022’.  
 
Artikel 2  
De wedstrijd start op 16/12/2022 (07.00 uur) en loopt t.e.m. 15/01/2023 (23.59 uur).  
Deelnemen kan via de website www.kw.be/krak. 

Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct registreren met e-mailadres, 
naam, voornaam, adres (domicilie) en telefoonnummer. De registratiepagina moet volledig ingevuld 
worden. Per correct e-mailadres en domicilieadres kan slechts eenmaal worden deelgenomen. 
Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten uit de 
wedstrijd. Per postadres wordt slechts 1 deelnameformulier aanvaard.  
Na controle van deze gegevens kan de deelnemer zijn stem uitbrengen. De deelnemers kunnen slechts 
voor één gemeente aanduiden welke genomineerde zij als dé Krak van hun gemeente willen 
uitgeroepen zien. Er kan over alle gemeenten heen, slecht op 1 genomineerde worden gestemd. Online 
moet de stem bevestigd worden via de link in de bevestigingsmail.  
 
De organisatoren houden zich het recht om personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen 
te verwijderen uit de wedstrijd.  
 
Artikel 3  
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen 
van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, 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 risico's op 
besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele 
aansprakelijkheid in dat verband.  
 
 
 

http://www.kw.be/krak
http://www.kw.be/


Artikel 4  
Er wordt geen correspondentie gevoerd – tijdens en na de wedstrijd – betreffende het reglement, de 
vragen, het mechanisme en het resultaat van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch 
telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van 
verdere deelname uitgesloten.  
 
Artikel 5  
Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in 
aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.  
 
Bepaling van de Kraks 
 
Artikel 6  
De genomineerde met de meeste geldige stemmen per gemeente wordt uitgeroepen tot dé Krak van 
zijn/haar gemeente 2022.   
 
 
Slotbepaling 
 
Artikel 7 
Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen op schriftelijke aanvraag, gericht aan Krant van West-
Vlaanderen, Reglement 'Krak 2021’, Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare.  
 
Artikel 8 
De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Roularta Media Group en kunnen worden 
gebruikt voor promotionele doeleinden. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Roularta Media 
Group met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de 
commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.  
 

Artikel 9 
De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve 

bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van 

de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd 

of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om 

dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; 

deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de 

website www.kw.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze 

handelingen. 


