
 

Wedstrijdreglement ‘zonnecheques Schoten’ 

Opzet wedstrijd 

Artikel 1 - De gemeente Schoten wil haar inwoners stimuleren een fotovoltaïsche installatie te plaatsen. De 

wedstrijd ‘zonnecheques Schoten’ vormt hierbij een extra stimulans. 

Deelnemingsvoorwaarden 

Artikel 2 - Burgers van Schoten die investeren in een fotovoltaïsche installatie op hun woning (of gebouw horende 

bij de woning) mogen deelnemen aan de wedstrijd. Per domicilieadres wordt slechts één deelname aanvaard. 

Artikel 3 - Burgers die een fotovoltaïsche installatie plaatsen (inclusief keuring) tussen 1 september 2020 en 30 

april 2021 komen in aanmerking voor deelname. Facturen op naam van een bedrijf of vereniging worden niet 

aanvaard. 

Wedstrijdverloop 

Artikel 4 - Burgers kunnen deelnemen aan de wedstrijd door het webformulier voor 10 mei 2021 op 

www.schoten.be/zonnepanelen in te vullen. De factuur van de aankoop van de fotovoltaïsche installatie en het 

keuringsattest dient als bijlage toegevoegd te worden. Zowel de factuur van de fotovoltaïsche installatie als het 

keuringsattest dienen op naam van de deelnemer te staan. 

Artikel 5 - De deelnemers dienen de volgende twee vragen te beantwoorden: 

Kennisvraag: Hoeveel procent (%) van het huidig theoretisch zonnepotentieel van Schoten wordt benut? x % 

Schiftingsvraag: Hoeveel elektriciteit (in kWh) produceert de fotovoltaïsche installatie op sporthal Vordenstein in 

de periode tussen 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020. x kWh 

Bij een ex-aequo zal het antwoord op de schiftingsvraag doorslaggevend zijn. De prijzen gaan naar de drie 

deelnemers die het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen. 

Elke winnaar ontvangt een zonnecheque van € 2.000. De winnaars worden persoonlijk via de doorgegeven 

contactgegevens op de hoogte gebracht. 

Opschorting, intrekking, wijzigingen reglement 

Artikel 6 - De gemeente behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of in te 

trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of om welke reden dan ook, zonder 

enig recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemers. 

Eventuele wijzigingen aan het reglement zullen meegedeeld worden op de gemeentelijke website 

www.schoten.be. 

Persoonsgegevens 

Artikel 7 - De contactgegevens die de gemeente over de deelnemers verzamelt, vallen onder de toepassing van 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018, en latere wijzigingen (ook wel General Data 

Protection Regulation of GDPR genoemd). 

Toezicht 

Artikel 8 - De gemeente houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Als niet aan alle voorwaarden 

van het reglement is voldaan, of in geval van misbruik, misleiding, bedrog of ‘kwade trouw’ behoudt de gemeente 

het recht om een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van de wedstrijd kan niet betwist worden. 

Aanvaarding reglement 

Artikel 9 - Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle 

beslissingen die de gemeente in verband met de wedstrijd zal treffen.  
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