
 

 

 

 

Wedstrijdreglement ‘Slow Art Day: Win een DIVA goodiebag’ 

02 april 2022 t.e.m. 09 april 2022 
 

• Organisatoren van de wedstrijd zijn DIVA, vertegenwoordigd door Eva Olde Monnikhof, 

Directeur, vertegenwoordiger voor AG Culturele Instellingen Antwerpen/Erfgoed gevestigd te 

Grote Markt 1, 2000 Antwerpen met ondernemingsnummer 0738.733.786, hierna genoemd 

“DIVA”. 

 

• Deelname aan de wedstrijd en kans maken om te winnen kan alleen door alle gevraagde stappen 
volledig en correct te doorlopen. Een volledige deelname houdt in:  

 
o Het volgen van DIVA (@divaantwerp) op Instagram of Facebook (@diva.antwerp) 
o De wedstrijdfoto leuk vinden op DIVA’s  Instagramprofiel of Facebookpagina 
o Een opmerking plaatsen met een antwoord op de gestelde vraag  

 
Als een van de stappen onvolledig is, fouten bevat of niet bestaat, leidt dit tot ongeldigheid van 
deelname aan de wedstrijd. 

 

• De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen die de bovengenoemde stappen heeft gevolgd. 
Personeel van DIVA en hun gezinsleden of huisgenoten die gedomicilieerd zijn op hetzelfde 
adres zijn uitgesloten van deelname. 

 

• DIVA behoudt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, uit te 
sluiten van deelname aan de wedstrijd. 

 

• De prijs is niet omwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura noch overdraagbaar. 
DIVA is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van of eventuele schade aan de prijs. 

 

• De 2 winnaars (per sociale media platform) worden tijdens de eerste week van april 2022 via 
Instagram en Facebook op de hoogte gebracht. Indien hierop geen antwoord komt, binnen de 3 
dagen, zal er opnieuw een winnaar worden geloot. 
 

• Deelnemen aan deze wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarden van dit 
wedstrijdreglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van DIVA. 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

Rules Contest "Slow Art Day: Win a DIVA goodiebag" 

April 2, 2022 until April 9, 2022 

 
 

• Organizers of the competition are DIVA, represented by Eva Olde Monnikhof, Director, 

representative for AG Cultural Institutions Antwerp / Heritage located at Grote Markt 1, 2000 

Antwerp with company number 0738.733.786, hereinafter referred to as “DIVA”. 

 

• Participation in the competition and a chance to win is only possible by completing all the 

requested steps completely and correctly. Full participation includes: 
 

• Following DIVA (@divaantwerp) on Instagram or Facebook (@diva.antwerp) 

• Like the contest photo on DIVA's Instagram or Facebook profile 
• Comment under the contest photo on Instagram or Facebook with an answer on the 

asked question 

 

• If any of the steps is incomplete, contains errors or does not exist, this will mean that your entry 

into the competition is invalid. 

 

• The competition is open to anyone who has followed the above steps. Personnel of DIVA, their 

family members or housemates domiciled at the same address are excluded from participation. 

 

• DIVA reserves the right to exclude persons who do not meet the conditions set from participating 

in the competition. 

 

• The prize is not exchangeable for cash or other benefits, nor is it transferable. DIVA is not 

responsible for the quality or any damage to the prize. 

 

• The 2 winners (per social media platform) will be notified via Instagram and Facebook during the 

first week of April 2022. If this is not answered within 3 days, another winner will be drawn. 

 

• Participation in this competition implies full acceptance of these competition rules and any 

possible competition decision by DIVA. 
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