
Reglement wandelzoektocht 

1. Deze wandelzoektocht wordt ingericht door VZW Reuzen Tervuren. 

2. Deelnemen kan van 15 mei 2021 tot 31 augustus 2021. 

3. Bij deelname ontvangt iedere deelnemer( digitaal of geprint) algemene info, routeblad,  

blad met de foto’s die zijn genomen in de omgeving van de verstopte reus en een  

deelnemingsformulier voor de wedstrijd. 

4. Elke foto is zichtbaar vanop de openbare weg. De minihuisjes met minireusjes zijn 

verstopt in de ruime omgeving van de gevonden foto. 

5. Het bestuur van Reuzen Tervuren zal regelmatig de route controleren 

6. Indien u als deelnemer onregelmatigheden  (vandalisme, verdwijnen kastjes, … ) vaststelt, 

gelieve ons dit te melden via info@reuzen.be 

7. Om in aanmerking te kunnen komen voor 1 van de prijzen verbonden aan de wedstrijd, 

dient het antwoordenblad voorzien van alle gegevens in ons bezit te zijn ten laatste 31 

augustus 2021 om 16u. De winnaars van de wedstrijd worden vermeld op onze website 

www.reuzen.be. Het afhalen van de prijs kan op de rommelmarkt van 5 september 2021 in 

Tervuren. Indien u niet in de mogelijkheid bent neem dan met ons contact op via 

info@reuzen.be 

8. Noteer zeer duidelijk de oplossing van de wandelzoektocht, liefst in hoofdletters. 

9. De schiftingsvraag dient om uitsluitsel te geven bij gelijke stand in de einduitslag. 

10. Deelname aan deze wandelzoektocht is gratis. Alle daden die gesteld worden in het kader 

hiervan geschieden op eigen risico en verantwoordelijkheid (eigen verzekering) zonder 

enig verhaal ten overstaande de inrichters, vzw Reuzen Tervuren. Door zijn/haar 

deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement . Vzw reuzen Tervuren 

is niet verantwoordelijk voor gebeurde ongevallen. De verkeersregels worden nageleefd 

zoals voorzien in het verkeersreglement. Alle betwistingen aangaande bepalingen in dit 

reglement of punten waarin niet werd voorzien, zullen door de inrichters autonoom in de 

geest van dit reglement worden beslecht. 

11. Deelnemers worden geacht zich aan de geldende coronamaatregelen te houden. De tocht 

kan ten alle tijde worden stopgezet, mocht dit wenselijk zijn omwille van nieuwe 

maatregelen. 

12. Onze contactgegevens zijn te vinden op onze website www.reuzen.be 

13. Privacyverklaring. Vzw Reuzen Tervuren houdt zich aan de wetgeving rond de 

bescherming van persoonsgegevens. 


