
Reglement NL 

 
De gemeente Jette zet een wedstrijd in de steigers voor de mooiste 
feestversieringen aan gevels van woningen, appartementen en handelszaken.  
 
« Jette verlicht »  - Wedstrijdreglement  
 
Artikel 1: doel  
De wedstrijd heeft betrekking op de feestelijke versiering en verlichting van etalages en gevels van 
woningen, appartementen of handelszaken tijdens de eindejaarsperiode.  
 
Artikel 2: inschrijving  
De wedstrijd staat open voor alle burgers en handelaars van de gemeente Jette. Inschrijven voor de 

wedstrijd « Jette verlicht » is gratis. Het inschrijven gebeurt op individuele basis aan de hand van het 

onlineformulier dat kan worden gedownload op volgend adres: http://jette.irisnet.be/nl/extra-

paginas/jette-verlicht. Inschrijven kan tot en met 20 december 2021.  

 

Artikel 3: deelnamevoorwaarden  
Om toegelaten te worden tot de wedstrijd dient aan volgende voorwaarden te zijn voldaan:  
1. Voor huizen en appartementen moeten de versieringen zodanig zijn aangebracht dat ze 
rechtstreeks vanaf de openbare ruimte zichtbaar zijn.  
2. Het voor de wedstrijd aangemelde gebouw moet van 20 december 2021 tot 2 januari 2022 
doorlopend zijn versierd. Lichtdecoratie moet minimaal van 17.30 tot 22.00 uur branden. De 
lichtdecoratie moet van het type “led” zijn.  
 
Artikel 4: wedstrijdcategorieën  
De wedstrijd is onderverdeeld in 3 categorieën deelnemers:  
1. Huizen; 
2. Appartementen; 
3. Handelszaken, tavernes, bars/cafés, restaurants. 
 
De decoraties kunnen bedoeld zijn voor:  
1. Overdag, d.w.z. niet-lichtgevende decoraties die overdag tot zijn volle recht komen;  
2. ‘s Avonds, d.w.z. lichtgevende decoraties die bij het vallen van de avond tot zijn volle recht komen; 
3. Een combinatie van dag- en avonddecoraties.  
 
Artikel 5: jury  
De wedstrijdjury is samengesteld uit de Burgemeester, de Schepen van Sport, Economisch Leven en 
Animaties alsook uit leden van het gemeentebestuur.  
De jury velt tussen 10 en 14 januari 2022 zijn oordeel en beraadslaagt op basis van foto’s van de 

versieringen die hen door de deelnemers worden bezorgd. De jury behoudt zich het recht voor om 

tussen 20 december 2021 en 2 januari 2022 ter plekke een kijkje te komen nemen.  

 
Artikel 6: beoordelingscriteria van de jury  
Voor handelszaken wordt zowel de binnen- als buitenversiering in overweging genomen. Voor huizen 
en appartementen gaat het enkel om de versiering die vanaf de openbare ruimte zichtbaar is. 
De criteria die in aanmerking worden genomen zijn, in volgorde van belangrijkheid:  
1. Het effect van het geheel;  
2. De originaliteit;  
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3. De zorg die aan de versiering werd besteed. 
  
Artikel 7: prijzen  
De prijzen worden uitgereikt in cheques te besteden in de Jetse handelszaken 

Voor de winnaars uit de categorie “Huizen”:  
Eerste prijs – meerdere cheques met een totale waarde van 300 euro;  
Tweede prijs – meerdere cheques met een totale waarde van 160 euro;  
Derde tot tiende prijs – 1 handelscheque ter waarde van 40 euro. 
 
Voor de winnaars uit de categorie “Appartementen”:  
Eerste prijs – meerdere cheques met een totale waarde van 300 euro;  
Tweede prijs – meerdere cheques met een totale waarde van 160 euro;  
Derde tot tiende prijs – 1 handelscheque ter waarde van 40 euro. 
 
De vijf winnaars uit de categorie “Handelszaken, tavernes, bars/cafés, restaurants” krijgen een foto 
van hun etalage in de Jette Info, op de website en de sociale media van de Gemeente. 
 
De resultaten van de wedstrijd worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website, de Facebook 
pagina Jette1090 en in de Jette Info.  
 
Artikel 8: portretrecht  
Louter door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaardt de kandidaat dat de foto's van het gebouw 
waarop deze wedstrijd betrekking heeft en die ter gelegenheid van de wedstrijd zijn genomen, door 
de gemeente Jette worden gebruikt voor de promotie van haar activiteiten.  
 
Artikel 9: aanvaarding  
Louter door zich in te schrijven voor de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dit reglement en de 

beslissingen van de jury zonder voorbehoud. De deelnemer erkent dat de inrichting en decoraties 

uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid vallen en verbindt zich ertoe de geldende 

veiligheidsnormen in acht te nemen.   


