
Reglement fotomodule ‘O lelijk België’ 
 

1. Organisatie 
 

Deze fotomodule wordt georganiseerd door Mediahuis NV, BTW BE 0439.849.666, 

Katwilgweg 2 in 2050 Antwerpen (hierna genoemd: de organisator). 

 

Deelnemen kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden bij de module-

informatie. 

 

De organisator behoudt zich het recht voor om de module of een deel ervan te wijzigen, uit te 

stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de voorwaarden te publiceren 

indien de omstandigheden dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld 

worden.  

 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor een 

verplichting of aansprakelijkheid van de organisator. De organisator is niet aansprakelijk voor 

eventuele technische problemen. 

 

Door deelname aan deze module aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk dit reglement. De 

beslissingen van de organisator - over de module, over de deelname, over de toepassing van 

het reglement en ook over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden 

voorzien - zijn bindend. 

 

2. Looptijd en timing 
 

Foto’s uploaden kan vanaf 06/08/2015 tot en met het einde van de wedstrijd op 14/08/2015 

om middernacht. 

 

3. Deelname aan de fotomodule 
 

De fotomodule ‘O Lelijk België’ verloopt als volgt: 

 

Deelnemen aan de fotomodule kan enkel via www.standaard.be. 

 

De opdracht is: Laad een foto op van wat volgens u het lelijkste plekje in België is en  

beargumenteer waarom dit zo is. Voeg de locatie toe en kies een categorie waar uw foto 

binnen past: visueel lelijk, geluidsoverlast, geurhinder en ongezond. 

 

Vervolgens kan er tot en met 14/08/2015 gestemd worden op de lelijkste plek. 

 

Volg de richtlijnen voor het uploaden van digitale foto’s die je in het uploadscherm vindt. 

Door deel te nemen verklaart de deelnemer dat hij/zij de maker van deze foto is en er alle 

rechten op bezit. Indien er een persoon of personen op de foto afgebeeld staan, verklaart de 

deelnemer door de deelname dat hij/zij de toestemming van deze persoon of personen bezit 

om hun portret te reproduceren. De deelnemer zal De Standaard Online vrijwaren van 

eventuele schadeclaims die voortvloeien uit betwistingen hierover. 

 

De Standaard Online heeft het recht de foto’s te publiceren op de Facebook pagina van De 

Standaard, De Standaard Life & Style en op de website De Standaard Online. 

http://www.standaard.be/


 

De organisatoren hebben het recht om ongepaste foto’s te verwijderen. Dit kan op eigen 

initiatief of na klachten van bezoekers. 

 

Foto’s worden zeker verwijderd indien 

-          Ze niet over het thema gaan 

-          Ze aanstootgevend zijn 

-          Afgebeelde personen hebben geen toestemming hebben gegeven voor publicatie. 

 

Deze lijst is niet uitputtend. Op het verwijderen van beelden is geen verhaal, er hoeft geen 

motivering voor te worden gegeven en er wordt niet over gecorrespondeerd. 

 

Na het opladen van de foto’s kunnen lezers voor hun favoriet stemmen. Eén persoon kan geen 

twee keer voor dezelfde foto stemmen, maar mag wel onbeperkt één stem uitbrengen voor 

verschillende foto’s. Meerdere stemmen op korte tijd voor dezelfde foto en vanaf hetzelfde 

IP-adres worden niet geteld, waardoor het mogelijk is dat sommige stemmen van personen op 

hetzelfde netwerk (bijvoorbeeld collega's op het werk) verloren gaan. 

 

De organisatie kan foto’s elimineren indien er aanwijzingen zijn van misbruik. 

6. Privacy 
 

De volledige privacy-policy zoals toegepast door de organisator staat op 

http://mediahuis.be/privacy-policy. 

 

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden 

opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van NV Mediahuis in 2050 Antwerpen, 

Katwilgweg 2.  NV Mediahuis is de verantwoordelijke voor de verwerking van de 

persoonsgegevens die worden verzameld via de website en/of andere kanalen en controleert 

de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren. 

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen van de 

Mediahuis-groep. 

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste 

gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of 

definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten 

van de Mediahuis-groep. 

Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u rechtstreeks te contacteren, per post, telefoon of op 

elektronische wijze, zoals via e-mail of SMS.  Bij communicatie via elektronische wijze heeft 

u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie. 

Uw gegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens zoals politieke en religieuze 

overtuiging, …) kunnen worden gebruikt voor de verkoop en promotie van producten en 

diensten en om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van de Mediahuis-groep 

(redactionele initiatieven, marktstudies, acties, wedstrijden, gepersonaliseerde informatie- en 

promotiecampagnes over producten, diensten en andere) en partners. 

Persoonsgegevens zoals naam, voornaam, straat, huisnummer, busnummer, postcode, 

woonplaats, telefoonnummer kunnen doorgegeven worden aan andere bedrijven waarvan de 

Mediahuis-groep aanneemt dat ze interessante informatie hebben voor u.  Uw e-mailadres 

wordt enkel doorgegeven mits uw toestemming. 

 

U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens 

via uw account. U heeft daarnaast ook via privacy@mediahuis.be steeds recht op inzage, 

http://mediahuis.be/privacy-policy
http://mediahuis.be/privacy-policy


verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw 

gegevens. 
 


