
Reglement Revius Quest 2022 
 
Art. 1: Organisatie 
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede, organiseert de speurtocht van: 11 november 2022 tot en met 2 
december 2022, waarvan de deelname volledig gratis is en zonder verplichting.  
Lees de voorwaarden zorgvuldig. Deze bevatten belangrijke informatie. Door deelname aan de actie 
gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. Het niet respecteren van dit reglement door de 
deelnemer, zal eenvoudigweg resulteren in het ongeldig verklaren aan zijn of haar deelname, of tot 
het terugvorderen van de toegekende prijs, indien nodig. 
 
Art. 2: Wie kan er spelen? 
Dit spel is enkel bestemd voor leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in Wijk bij Duurstede en 
directe omgeving. Om deel te kunnen nemen aan dit spel als minderjarige moet deze toestemming 
hebben van de ouders/verzorgers of fietst de ouder/verzorger mee. 
 
Art. 3: Wanneer kan er gespeeld worden? 
De Revius Quest zal plaatsvinden van: 11 november 2022 tot en met 2 december 2022. 
Revius Wijk bij Duurstede houdt zich eveneens het recht voor om op elk moment, en zonder 
verwittiging het spel in zijn huidige staat te verlengen, te schrappen ofte onderbreken als de 
omstandigheden daarom vragen. 
 
Art. 4: Hoe deel te nemen aan het spel? 
Benodigdheden: 
Toestemming of begeleiding door ouders/verzorgers, fiets, mascotte, route en telefoon. 
Om deel te nemen moet de de Revius Open Dag App downloaden en daarin de Quest openen. De 
deelnemer moet het voor hem/haar dichtstbijzijnde startpunt gebruiken. 
Wanneer de deelnemer op de startplaats klikt, komt er een voorgestelde fietsroute in beeld. 
Hierop staan opdrachten die moeten worden uitgevoerd om de Quest te voltooien. 
Na het afleggen van de route en het maken van de opdrachten dienen de foto’s gemaild te worden 
naar: reviusquest@reviuswijk.nl, voorzien van naam leerling, gekozen route en naam basisschool. 
Revius Wijk kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele internet- of 
verbindingsstoornis in de deelnameprocedure. In deze gevallen kunnen de deelnemers en de 
stemmers geen tegenprestatie van welke aard dan ook verwachten. 
 
Art. 5: Controle van deelname 
Revius Lyceum Wijk bij Duurstede behoudt zich het recht om de deelname van één of meerdere 
deelnemers schrappen en annuleren, wanneer wordt vastgesteld dat deze deelnemer zich niet aan de 
regels houdt. 
 
Art. 6: Prijzen 
De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gesteld binnen een termijn van 2 werkdagen (met kans op 
uitloop) vanaf de datum van het einde van het spel, behalve gevallen van overmacht. 
Op elk moment zijn de deelnemers verantwoordelijk voor de correctheid van de informatie die ze 
hebben verstrekt. 
Er kan ook geen discussie bestaan over de natuur of waarde van de gewonnen prijs. De gewonnen 
prijs kan op geen enkele manier ingewisseld worden in natura of contant geld. 
 
Art. 7: Persoonlijke gegevens 
De benodigde persoonlijke informatie over de deelnemers van het spel betreft naam- & voornaam, 
basisschool en e-mailadres. Het is uitdrukkelijk bepaald dat de gevraagde informatie nodig is om deel 
te nemen aan het spel. 
De persoonsgegevens worden opgevraagd om zo te bepalen wie de winnaar van de wedstrijd is. De 
bepalingen zoals uiteengezet in dit reglement worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de 
richtlijnen van de AVG. Dat wil specifiek zeggen dat de gegevens na afloop van het spel worden 
vernietigd. 
De Open Dag App zal op later moment gebruikt worden voor het delen van informatie over activiteiten 
van Revius Wijk, specifiek voor leerlingen van de basisschool. Het is op ieder moment mogelijk om de 
app te verwijderen en daarmee geen informatie meer te ontvangen via de app. 
De Open Dag App is eigendom van Parentcom B.V. Deze partij slaat in beginsel geen 
persoonsgegevens op van personen die de app downloaden en gebruiken om informatie op te 
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zoeken. Voor meer informatie over de omgang van persoonsgegevens door Parentcom B.V. verwijzen 
we naar de voorwaarden van Parentcom B.V. via https://parentcom.nl/privacy/ 
 
Art. 8: Verantwoordelijkheid 
Omdat het spel volledig gratis en zonder verplichting is, is deelname en het fietsen van de route 
uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid van de ouder(s)/verzorger(s). 
 
Is een route niet toegankelijk of niet werkbaar, wijk dan veilig af.  Zorg dat de veiligheid tijdens het 
fietsen gewaarborgd wordt en dat opdrachten met het oog op verkeersveiligheid gemaakt worden. 
Fiets MONO, dus gebruik je mobiele telefoon alleen als je stilstaat. Houd je altijd aan de 
verkeersregels! 
 
Art. 9: Klachten 
In geval van problemen of klachten, kunnen deelnemers een email sturen 
naar reviusquest@reviuswijk.nl. 
 

https://parentcom.nl/privacy/
mailto:reviusquest@reviuswijk.nl

