
Wedstrijdreglement van de Zoektocht naar ‘De Stoel’ van FERM Leefdaal. 
 

1) De wedstrijd / zoektocht wordt georganiseerd door FERM Leefdaal en gaat door van 
donderdag 17 juni om 20.00u tot woensdag 28 juli 2021 om 24.00u. 

2) Deelname aan de zoektocht is volledig gratis. 
3) De zoektocht staat open voor leden en sympathisanten van FERM met uitzondering van de 

kernbestuursleden van FERM Leefdaal. 
4) Inschrijven voor de zoektocht kan via mail op destoelfermleefdaal@gmail.com  
5) Je krijgt elke week ten laatste op donderdagavond om 20.00u (dus op 17 en 24 juni 2021 en 

op 1, 8, 15 en 22 juli 2021) de nieuwe opgave in je mailbox: het voorwerp dat je die week 
moet meenemen én een foto met daarop de nieuwe locatie van ‘De Stoel’ in Leefdaal. Elke 
donderdag om 20.00u wordt de nieuwe opgave ook via Facebook gepost. Je hebt dan 
ongeveer 6 dagen de tijd (van donderdagavond 20.00u tot de volgende woensdag om 
24.00u) om de locatie van ‘De Stoel’ te vinden en een foto van jezelf met ‘De Stoel’ en het 
gevraagde voorwerp te sturen naar destoelfermleefdaal@gmail.com  
Het is dus NIET de bedoeling om de locatie van de FERM-stoel zo vlug mogelijk te vinden, je 
hebt er bijna een hele week de tijd voor. 

6) Het is verboden om ‘De Stoel’ te verplaatsen of mee te nemen. 
7) Het kan zijn dat je ‘De Stoel’ vanop de openbare weg of de wandelweg wel kan zien staan, 

maar dat je niet tot bij ‘De Stoel’ geraakt. Dat is niet erg: het is niet de bedoeling dat je een 
foto doorstuurt waarbij je in ‘De Stoel’ zit, daarvoor is ‘De Stoel’ niet robuust genoeg. Het is 
voldoende dat ‘De Stoel’ ergens op (de achtergrond van) de foto duidelijk zichtbaar is. 

8) Het betreden van private eigendom/terrein tijdens de zoektocht is verboden en ook volstrekt 
overbodig. ‘De Stoel’ zal steeds vanaf de openbare weg of de wandelweg te zien zijn en zich 
op maximum op 6 meter van deze openbare weg of wandelweg bevinden. 

9) Elke week worden er 5 prijzen verloot onder de juiste inzendingen.  
Een juiste inzending is een foto van jezelf met ‘De Stoel’ en het voorwerp-van-de-week, 
getrokken op de locatie-van-de-week.  

10) Uit alle juiste inzendingen die FERM Leefdaal ontvangt gedurende de 6 weken die de 
zoektocht duurt, worden na het einde van de zoektocht 5 winnaars getrokken die elk een B-
Bon ontvangen met een waarde van 15 euro. Hoe meer weken een deelnemer deelneemt, 
hoe meer kans hij/zij ook maakt om als winnaar uit de bus te komen. Elke deelnemer kan 
slecht 1 B-Bon winnen. 

11) Elke deelnemer kan wekelijks slechts éénmaal aan de wedstrijd deelnemen. Elk gezinslid mag 
apart deelnemen aan de wedstrijd. 

12) De winnaars worden persoonlijk verwittigd en de prijzen zullen persoonlijk bij de winnaars 
worden afgeleverd. 

13) De lijst van de winnaars kan niet worden betwist. Alleen de organisator is bevoegd om de 
winnaars te bepalen.  

14) Door deel te nemen aan de zoektocht ga je akkoord met dit reglement. 
15) Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis heeft van de beperkingen 

van het internet. FERM Leefdaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele 
technische problemen die zich voordoen tijdens de duur van de wedstrijd. 

16) De organisator behoudt zich het recht om de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te 
trekken indien dit noodzakelijk is. 

17) De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich voordoen vóór, tijdens 
en na de zoektocht (in dit geval het zoeken naar locaties op basis van foto’s en het maken 
van een foto ter plaatse). De deelnemers moeten steeds de wegcode respecteren, alsook op 
elk moment de geldende corona- en veiligheidsmaatregelen volgen. 

18) Een selectie van de foto’s zal op de facebookpagina en de website van FERM Leefdaal 
geplaatst worden. 



19) De mailadressen van de deelnemers worden enkel gebruikt in het kader van deze zoektocht. 
De gegevens worden onder geen beding doorgegeven aan derde partijen. Na afloop van de 
zoektocht worden de gegevens van de deelnemers uit onze databank gewist. 

20) FERM Leefdaal wenst alle deelnemers veel succes en vooral veel plezier toe. 


