
 

Wedstrijdreglement uitreiking mussenlofts  
Campagne ‘Vermust’ 

 

Organisator 

Vogelbescherming Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel in Koetshuis – Stadspark, 

Walburgstraat 37, 9100 Sint-Niklaas. Vogelbescherming Vlaanderen vzw stelt dit reglement ter 

beschikking via www.vogelbescherming.be. 

 

Algemene bepalingen 

- Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud van dit 

reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisator. De kandidaat geeft door de 

deelname het recht aan Vogelbescherming Vlaanderen om zijn/haar gegevens te gebruiken in het 

kader van deze wedstrijd. 

- Deelnemen aan deze wedstrijd is gratis. 

 

Context 

In het kader van de campagne ‘Vermust’ georganiseerd door Vogelbescherming Vlaanderen willen 

we deelnemende tellers de mogelijkheid bieden om twee gratis mussenlofts te winnen en op die 

manier de huismus concreet vooruit te helpen in hun tuin of omgeving. Daarnaast vragen we de 

bereidheid om in samenwerking met Vogelbescherming Vlaanderen de toestand van de huismussen 

in de eigen tuin of omgeving te laten opvolgen, om zo het effect van de mussenlofts te bestuderen 

en hierover te rapporteren. Het verdwijnen van nestplaatsen in gebouwen (door afbraak, renovatie 

en isolatie) is namelijk een van de factoren die de huismus bedreigt.         

 

Wie kan deelnemen en hoe 

Alle tellers die in het telformulier aangeven dat ze interesse hebben om twee gratis mussenlofts te 

winnen én bereid zijn om nadien de evolutie in hun tuin of omgeving door Vogelbescherming 



Vlaanderen te laten opvolgen, maken kans. Binnen deze groep tellers zal Vogelbescherming 

Vlaanderen een selectie maken op basis van volgende criteria en op basis van loting:  

• Aantal huismusmannetjes: categorieën 0, 1-5 of 6-10 

• Aanwezige elementen waar huismusmannetjes gespot:  

o Bloemenborder  

o Groenblijvende (laurier, rododendron,...) en/of bladhoudende (haagbeuk, 

meidoorn,...) haag en/of struik  

o Klimplant 

o Kunstmatige nestplaats (mussenloft, vogelvide, nestpan, inbouwsteen,...) 

o Voederplaats 

o Waterplaats (vijver, waterschaal,...)  

 

Prijsuitreiking en opvolging 

Personeelsleden van Vogelbescherming Vlaanderen vzw maken een selectie van de winnaars op 

basis van bovenstaande criteria.  

De uitspraak van Vogelbescherming Vlaanderen is onherroepelijk: ze kan onder geen beding worden 

betwist noch kan erover worden gecorrespondeerd, in welke vorm dan ook.  

Deelnemers worden ten laatste op 28/04/2023 via e-mail geïnformeerd over de uitslag.   

De prijs zal per post aan de winnaar geleverd worden op het ingevoerde adres, tenzij anders 

gevraagd.  

Bij de prijsuitreiking zal Vogelbescherming Vlaanderen alle nodige instructies en informatie 

verschaffen over het ophangen, onderhouden en opvolgen van de mussenloften. 

 

Bescherming van de privacy 

- Vogelbescherming Vlaanderen vzw behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met 

respect voor de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). 

- De gegevens van een deelnemer worden alleen gebruikt om contact op te nemen als hij of zij 

behoort tot de selectie. De gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Een deelnemer kan een 

verbetering of doorhaling van deze gegevens vragen via julie.vanhoutryve@vogelbescherming.be. 

 

Andere voorwaarden 

- Wie aan de wedstrijd deelneemt, aanvaardt alle punten van het reglement, evenals elke wijziging 

of beslissing waar de organisatoren door onvoorziene omstandigheden eventueel toe genoodzaakt 

zijn. 

- Vogelbescherming Vlaanderen vzw is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor onsuccesvolle 

pogingen om deel te nemen aan de wedstrijd. 

 



Technische details 

“Mussenloft Almeria”  

De mussenloft is ontwikkeld en getest in samenwerking met Vogelbescherming Vlaanderen. Uit 

verschillende ontwerpen verkozen de huismussen dit model als favoriete broedplaats. De 

mussenloft is gemakkelijk op te hangen tegen een gevel, maar ook eenvoudig in te bouwen. De 

opsplitsing tussen het terras en de effectieve broedruimte vormt een extra beveiliging tegen 

roofdieren. Vanaf dit terras kunnen de huismussen rustig de omgeving afspeuren voordat ze de 

nestkast verlaten. Mannetjes kunnen vanaf dit terras al tsjilpend de vrouwelijke huismussen de 

nestplaats tonen. 

• duurzaam houtbeton 

• inclusief ophanghaken en schroeven 

• 10 jaar garantie 

Maten: 

• Buitenmaat 32 x 15 cm 

• Binnenmaat kleinste hokje 9 x 12 cm 

• Binnenmaat grootste hokje 17 x 12 cm 

 

https://www.nl.vivara.be/mussenloft-almeria   

 

Meer info 

julie.vanhoutryve@vogelbescherming.be  

 


