
 

Reglement verkiezing 

Streekproducent van het Jaar  
Artikel 1 Omschrijving verkiezing  

1.1  ‘Streekproducent van het Jaar’ is een jaarlijkse online publieksverkiezing 
voor de meest gewaardeerde streekproducent in Zeeland. De verkiezing wordt 
georganiseerd door de stichting Zeker Zeeuws Streekproduct. 

 
Artikel 2 Deelname  

2.1 Aan deze verkiezing nemen alle streekproducenten met het keurmerk ‘Zeker 
Zeeuws Streekproduct’ deel voor een product dat zij produceren en/of 
verwerken en/of verkopen. 

 
Artikel 3 Stemmingsprocedure 

3.1 Iedere stemmer kan één stem uitbrengen op een streekproducent en 
zijn/haar Zeker Zeeuws streekproduct. Vervolgens wordt gevraagd of de 
stemmer zijn/haar stem wil motiveren. 

3.3 Om zijn of haar stem geldig te bevestigen, moet de stemmer zich registreren 
door een geldig emailadres en zijn of haar volledige naam achterlaten op de 
website. 

3.4 Er vindt een controle plaats zodat elke persoon slechts eenmaal kan 
stemmen met hetzelfde emailadres. Er wordt een bevestiging naar het 
opgegeven emailadres verstuurd.  

3.5 Wanneer een persoon een poging doet om meerdere emailadressen te 
gebruiken om zo de kansen op winnen te vergroten, heeft de stichting het recht 
om deze stemmen te verwijderen. 

 
 



 

Artikel 4 Werven van stemmen 

4.1 Het werven van stemmen verloopt via de website keurmerkzekerzeeuws.nl, 
websites van partners en overige sites die aandacht schenken aan de verkiezing.  
 
• De gecertificeerde streekproducenten ontvangen een media-kit met tips om 
ieder hun eigen uitnodigingen te ontwikkelen; dit ter promotie en het werven 
van stemmen onder eigen klanten.  
 
• De gecertificeerde streekproducenten mogen de communicatie-uitingen van 
de verkiezing gedurende de hele verkiezing op hun websites en social media 
publiceren. Om ervoor te zorgen dat iedere streekproducent een gelijke kans 
heeft op het verkrijgen van stemmen is de looptijd van de verkiezing tot een 
vaste periode van 10 dagen vastgesteld.  
 

4.2 Alle streekproducenten van Zeker Zeeuws – streekproducten worden 
uitgenodigd om hun bedrijf en streekproduct te promoten en om stemmen te 
werven. Het is niet toegestaan om stemmen te werven door middel van het zelf 
uitgeven van individuele prijzen per stem, zoals geld, waarde vouchers en 
andere kortingsvouchers. Streekproducenten zullen eerst een schriftelijke 
waarschuwing ontvangen alvorens zij gediskwalificeerd worden Het is NIET 
toegestaan om zelf een prijs te verloten onder stemmers.  

 
 
Artikel 5 Selectie winnaars 

5.1 De publieksstemming leidt tot een prijs: ‘Streekproducent van het Jaar’ 

5.2 De streekproducent met het hoogste aantal stemmen wordt verkozen tot 
‘Streekproducent van het Jaar’ in Zeeland. 

5.3 De stemmers wordt gevraagd hun stem te motiveren. 

5.4 De streekproducent met de meeste stemmen is de winnaar van de 
‘Streekproducent van het Jaar’-verkiezing. Omwille van diversiteit kan een 
streekproducent niet twee jaar achter elkaar winnaar worden.  

 



 

 
Artikel 6 Winnen en communicatie 

6.1 De winnaar heeft je het recht om de naam ‘Streekproducent van het Jaar’ te 
gebruiken in al zijn uitingen voor een periode van een jaar vanaf de dag van de 
uitreiking.  

6.2 We nodigen elke streekproducent met een Zeker Zeeuws - streekproduct uit 
om hun eindstand en participatie te promoten en publiceren.  

Artikel 7 Uitreiking 

7.1 Van 30 september 2021 tot en met 10 oktober 2021 organiseert de stichting 
Zeker Zeeuws Streekproduct de uitreiking van de ‘Streekproducent van het 
Jaar’- verkiezing. De uitslag wordt 13 oktober 2021 bekend gemaakt. 

Artikel 8 Onder voorbehoud  

8.1 De stichting Zeker Zeeuws Streekproduct behoudt zich, specifiek in het geval 
van overmacht, het recht om de verkiezing in te korten, te verlengen, op te 
schorten, aan te passen of te annuleren. 

8.2 Indien dit het geval zal zijn, dan wordt dit bekend gemaakt via de website. 

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

9.1 De stichting Zeker Zeeuws Streekproduct is in geen enkel geval voor 
eventuele schade aansprakelijk, in het geval van overmacht, als de verkiezing 
geannuleerd, ingekort, verlengd of uitgesteld moet worden of als de algemene 
voorwaarden aangepast moeten worden. 

9.2 In alle gevallen behoudt de stichting Zeker Zeeuws Streekproduct zich het 
recht voor om de periode van de stemming te verlengen en het aantal prijzen te 
verhogen. 

9.3 Deelname aan de verkiezing impliceert kennis en acceptatie van de 
eigenschappen en de beperkingen van het internet, evenals het gebrek aan 
bescherming van bepaalde data tegen potentieel frauderend gebruik, hacking of 
het oplopen van een virus van deze data. 



 

9.4 De stichting Zeker Zeeuws Streekproduct aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid in geval van verkeerd gebruik of een incident gekoppeld aan 
het gebruik van de computer, toegang tot het internet, de telefoonlijn of elke 
andere technische verbinding, of het verzenden van formulieren naar een 
onjuist of onvolledig adres. 

9.5 Stichting Zeker Zeeuws Streekproduct is niet verantwoordelijk voor 
eventuele storingen van het internet, aan de telecommunicatienetwerken van 
de internetproviders of de onverenigbaarheid van de browsers die worden 
gebruikt door de deelnemers om naar de website van de verkiezing te gaan.  

Artikel 10 Accepteren van de regels 

10.1 Deelname aan de verkiezing brengt een volledige acceptatie van de regels 
zoals beschreven in de algemene voorwaarden met zich mee. 

 


