
Wedstrijdreglement 
 
Artikel 1. 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Lantis (de naam waaronder BAM nv van publiek recht handelt) 
– Sint Pietersvliet 6 – 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer BE 0860 139 085.   
De deelnemers aan de wedstrijd maken kans om hun gekozen naam te geven aan een e-bike van het 
merk Donkey Republic. 
 
Artikel 2. 
Uitnodiging tot deelname wordt gelanceerd via verschillende betalende kanalen zoals onder meer de 
sociale mediakanalen van Lantis en Oosterweelverbinding maar ook via een mailing. 

Deelnemen kan als je woonachtig bent in 1 van de 32 gemeenten van de vervoerregio Antwerpen en 
Waasland.  

De deelname is strikt nominatief.  Deelnemers mogen in geen geval meedoen onder verschillende 
pseudoniemen of voor rekening van andere deelnemers.  In geval van meervoudige namen of 
deelnames van frauduleuze aard, worden alle deelnames verworpen en als ongeldig beschouwd.   

De organisator sluit automatisch elke deloyale deelnemer uit die gebruik maakt van bijvoorbeeld 
scenario’s, paid ads, robotten of elke andere methode die toelaat de deelname te automatiseren 
zonder dat een fysieke tussenkomst vereist is.  

Deelname aan de wedstrijd impliceert expliciete en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement 
in al zijn bepalingen, van de op het internet geldende gedragsregels en van de algemene voorwaarden 
voor het gebruik van facebook, instagram en youtube.   

Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Lantis ervan uit dat hij/zij toestemming heeft 
van zijn/haar ouders/voogd.  

Artikel 3. 
De wedstrijd start op 1 juni 2022  en deelname is verplicht voor 15 juli 2022.  
 
Artikel 4. 
Verloop van de wedstrijd: 
Inschrijven voor de wedstrijd kan via https://oosterweelverbinding.be/name-your-donkey Door het 
invullen van alle nodige info onder volgende voorwaarden: 

- De naam mag maximum 23 tekens bevatten 
- Geen aanstootgevende namen 
- Geen namen die leestekens bevatten met uitzondering van “-“ 
- Namen die maximum uit 2 delen bestaan 

 
Artikel 5. 
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk 
ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke 
redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of 
tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt 
worden, zullen die meegedeeld worden op www.oosterweelverbinding.be 
 
Artikel 6. 
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door de 

organisator, het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@lantis.be 

https://oosterweelverbinding.be/name-your-donkey


 
Artikel 7. 
Alle gegevens opgegeven bij deelname worden verzameld in het kader van de campagne rond de 
Oosterweelverbinding.   Het invullen van deze gegevens impliceert automatisch dat de kandidaat 
wordt opgenomen in het mailingbestand van de organisatie.   Uitschrijven is ten allen tijd mogelijk.  
Meer vragen rond het privacybeleid kan je terugvinden op 
https://oosterweelverbinding.be/privacybeleid  
 
Artikel 10. 
Bij vragen of problemen in verband met de wedstrijd kan je steeds terecht op info@lantis.be 
 

 

 


