
 

 

 

Zwitserland Toerisme. 

Postbus 17400, 1001 JK Amsterdam 

WEDSTRIJDREGLEMENT ‘Chasing Cancellara – Zwitserland Toerisme’ 

 

1. De deelname voor deze wedstrijd en alle inlichtingen hieromtrent treft men aan op 

www.chasingcancellara.com. 

2. Wie deelneemt aan de wedstrijd, stemt in met het wedstrijdreglement.  

3. De wedstrijd omvat: Wie zich registreert voor Chasing Cancellara Flanders op 22 maart 2020, 

neemt automatisch deel aan de wedstrijd 'King of the mountain'. De deelnemers met de beste 

tijd op de Kwaremont - dit is een per categorie (grote lus man, grote lus vrouw, kleine lus man, 

kleine lus vrouw) - maken kans op een fietsvakantie in Zwitserland. De tijden worden 

geregistreerd door de wedstrijdorganisator. De wedstrijdprijs wordt aangeboden door 

presenting partner Zwitserland Toerisme.  

4. De wedstrijd is geldig voor deelnemers woonachtig in België.  

5. Er zijn 4 winnaars, die na de wedstrijd Chasing Cancellara Flanders op 22 maart 2020, 

schriftelijk op de hoogte worden gebracht. Elke winnaar wint de fietsvakantie voor zichzelf en 

zijn/haar partner. 

6. De prijs bestaat uit een vierdaags verblijf (3 overnachtingen) in Zwitserland voor telkens de 

winnaar en zijn/haar partner in een tweepersoonskamer op basis van halfpension in de 

periode van 25 juni en 5 juli 2020. Elke winnaar reist naar een andere regio: Alpes vaudoises, 

Andermatt, Bern Regio of Ticino. Wie naar welke regio reist en tijdens welke vier dagen 

binnen de periode 25 juni en 5 juli 2020 wordt na de bekendmaking met de winnaars en 

Zwitserland Toerisme onderling afgestemd. 

Heen- en terugreis Brussel-Zürich met Swiss Int. Air Lines en reis vanaf de luchthaven Zürich 

naar de bestemming met het openbaar vervoer. Ter beschikking stellen van fietsen ter plaatse 

voor de fietstochten. Begeleide fietstochten voor racefietsers en excursie in de regio. 

7. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

8. De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht deelnemers van deelname uit te 

sluiten of meervoudige deelnames te schrappen in het geval van onregelmatigheden of 

verdenking van technische manipulatie. 

9. Elke winnaar en zijn/haar deelnemende partner zijn verantwoordelijk voor hun eigen 

reisverzekering naar en in Zwitserland, zijn zich bewust van hun eigen fysieke conditie en 

nemen deel onder hun eigen fysieke verantwoordelijkheid. 

10. Daar de fietsvakantie in Zwitserland plaatsvindt van 25 juni tot en met 5 juli 2020 en afspraken 

ter plaatse gemaakt worden, houdt in dat indien een winnaar om medische redenen of om 

tijdsgebrek aan het geheel van de reis niet kan deelnemen, zijn prijs overgedragen wordt aan 

een volgende kandidaat gekozen door de organisator. 

http://www.chasingcancellara.com/


 

11. Winnaars en hun deelnemende partners stemmen ermee in dat er foto- en filmopnames 

gemaakt worden tijdens de reis en vervolgens verspreid worden via de kanalen van 

Zwitserland Toerisme, Chasing Cancellara en mediapartner Grinta. 

12. Elke winnaar verbindt er zich toe, voor zover mogelijk, dagelijks over de reis te publiceren op 

zijn/haar social mediakanalen. 

13. De fietsvakantie kan niet gevolgd worden door supporters, familieleden of vrienden. 

14. De prijs kan onder geen enkele vorm overgedragen worden of omgewisseld worden in geld of 

andere waarde. 

15. De lokale vestiging van Zwitserland Toerisme gevestigd aan Keizersgracht 203 te Amsterdam, 

organiseert in samenwerking met Chasing Cancellara deze wedstrijd voor Belgen ter promotie 

van het toerisme in Zwitserland. 
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