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WEDSTRIJDREGLEMENT-‘PMD-sorteren-is-kinderspel-;-Haviland’!
ARTIKEL!1!
Haviland!Afvalbeleid!organiseert!een!online!wedstrijd!(zonder!enige!aankoopverplichting)!die!loopt!van!23!mei!
2016!!(00u01)!tot!en!met!24!juni!2016!(23u59).!!!
De!wedstrijd!in!het!kader!van!de!campagne!‘PMD!Sorteren!is!Kinderspel’(hierna!genoemd!de!‘Wedstrijd’)!
wordt!georganiseerd!door!intercommunale!Haviland!Afvalbeleid!met!maatschappelijke!zetel!te!
Brusselsesteenweg!617,!1731!Zellik!én!Fost!Plus!met!maatschappelijke!zetel!te!Olympiadenlaan!2,!B[1140!
Brussel!(ondernemingsnummer!BE!0447.550.872)!(hierna!genoemd!de!‘Organisator’).!
Deze!wedstrijd!kadert!in!een!sensibiliseringsactie!rond!het!correct!sorteren!van!PMD.!
!
ARTIKEL!2!
De!deelname!aan!deze!wedstrijd!staat!open!voor!iedere!persoon!die!woonachtig!is!in!het!werkgebied!van!
Haviland!Afvalbeleid:!Asse,!Beersel,!Bever,!Dilbeek,!Drogenbos,!Gooik,!Grimbergen,!Halle,!Herne,!Kapelle[op[den[Bos,!
Lennik,!Linkebeek,!Merchtem,!Opwijk,!Pepingen,!Roosdaal,!Sint[Genesius[Rode,!Sint[Pieters[Leeuw,!Ternat,!Wemmel.!!

!
ARTIKEL!3!
Iedere!persoon!ouder!dan!18!jaar!en!gevestigd!in!het!werkingsgebied!van!Haviland!Afvalbeleid!(zie!gemeenten!
hierboven)! mag! deelnemen,! met! uitzondering! van! de! personeelsleden! van! de! organisatoren! (Fost! Plus! en!
Haviland)!en!de!ondernemingen!(incl.!personeelsleden!en!medewerkers)!die!bij!de!organisatie!van!de!wedstrijd!
betrokken!zijn.!!!
Minderjarigen!kunnen!evenwel!deelnemen!op!voorwaarde!dat!ze!de!uitdrukkelijke!toestemming!hebben!van!
hun!ouders!(of!van!de!persoon!die!het!ouderlijk!gezag!uitoefent).!Op!eerste!verzoek!van!de!organisator,!dient!
deze!toestemming!te!worden!overhandigd.!
Om!geldig!deel!te!nemen!aan!de!wedstrijd!moet!de!gebruiker!de!gevraagde!gegevens!invullen.!Slechts!één!
enkele!deelname!per!persoon!is!toegestaan.!Indien!een!deelnemer!
meerdere!keren!het!wedstrijdformulier!invult!en!verzendt,!zal!dit!leiden!tot!diskwalificatie.!
!
ARTIKEL!4!
De!organisator!en!elke!andere!tussenkomende!persoon!of!vennootschap!zullen!niet!aansprakelijk!gesteld!kunnen!
worden!indien,!in!geval!van!overmacht,!bepaalde!modaliteiten!van!deze!wedstrijd!zouden!gewijzigd!worden.!
De! organisator! behoudt! het! recht! om! een! deelnemer! uit! te! sluiten! wanneer! er! een! vermoeden! is! dat! de!
reglementen!niet!naar!de!geest!of!de!letter!werden!gerespecteerd.!
!
ARTIKEL!5!
Elke!dag,!tijdens!de!wedstrijdperiode,!geeft!de!organisator!een!kampeerpakket!weg.!De!winnaar!wordt!bepaald!
door!een!excellformule!die!ad!random!een!vakje!kiest.!Indien!er!op!een!bepaalde!dag!geen!deelnemers!zijn!(dus!
indien!er!niemand!het!spel!gespeeld!heeft!en!10/10!heeft!behaald),!zal!de!dagprijs!die!dag!niet!worden!uitgereikt.!!
Elke!week,!tijdens!de!wedstrijdperiode,!geeft!de!organisator!twee!fairphones!(duurzame!smartphones)!weg.!De!
winnaars!worden!bepaald!door!een!excellformule!die!ad!random!een!vakje!kiest.!

Op!het!einde!van!de!wedstrijd!geeft!de!organisator!een!elektrische!fiets!weg.!De!winnaar!wordt!bepaald!door!
een!excellformule!die!ad!random!een!vakje!kiest.!!!
!
De! deelnemers! spelen! online! (op! www.juistsorteren.be! /www.trionsjuste.be)! mee! en! moeten! een! score! van!
10/10!halen!om!kans!te!maken!op!een!van!de!prijzen.!!!
Deelnemers!die!geen!10/10!halen!krijgen!onbeperkt!herkansingen!tot!zij!wel!de!gevraagde!score!van!10/10!halen!
en!zo!kans!kunnen!maken!op!één!van!de!prijzen.!
Iedereen!die!een!10/10!haalt,!onafhankelijk!van!het!aantal!pogingen!die!ondernomen!werden!om!deze!score!te!
behalen,!maken!evenveel!kans!op!het!winnen!van!de!dagprijs!(op!de!dag!dat!je!gespeeld!hebt),!op!de!weekprijs!
(in!de!week!dat!je!gespeeld!hebt)!en!op!de!hoofdprijs.!
Een!prijs!kan!uitsluitend!worden!toegekend!aan!de!winnaar!(de!verzender!van!het!wedstrijdantwoord)!en!is!dus!
niet!overdraagbaar.!Een!prijs!is!ondeelbaar!en!moet!aanvaard!worden!zoals!deze!wordt!toegekend.!De!prijs!kan!
ook!in!geen!geval!afgestaan!of!ingeruild!worden!voor!een!som!geld.!!
De!winnaars!worden!persoonlijk!op!de!hoogte!gebracht.!
!
ARTIKEL!6!
Er!!zal!!omtrent!deze!wedstrijd!geen!telefonische!of!digitale!communicatie!plaatsvinden,!noch!zal!er!briefwisseling!
verstuurd! worden,! noch! tijdens! de! wedstrijd,! noch! na! afsluiting! ervan,! tenzij! voor! de! bekendmaking! van! de!
winnende!deelnemers!en!de!overhandiging!van!de!prijzen.!
De! wedstrijd! wordt! aangekondigd! via! een! huis[aan[huis! folder,! in! een! persbericht,! via! de! gemeentelijke!
infobladen,!op!de!website!www.haviland.be!en!via!de!facebook[pagina!van!Haviland.!
!
ARTIKEL!7!
De!organisatoren!van!deze!wedstrijd!behouden!zich!het!recht!voor!de!actie!of!zijn!verloop!te!wijzigen!indien!
onvoorziene!omstandigheden!of!omstandigheden!onafhankelijk!van!hun!wil!dit!rechtvaardigen.!Zij!kunnen!niet!
aansprakelijk!gesteld!worden!indien,!ingevolge!omstandigheden!buiten!hun!wil!om,!de!wedstrijd!zou!moeten!
worden!onderbroken,!uitgesteld!of!geannuleerd.!
!
ARTIKEL!8!
de!organisator!behoudt!zich!het!recht!voor!om!de!prijs!in!handen!van!de!winnaar!te!overhandigen!en!om!gebruik!
te!maken!van!de!naam!tijdens!de!overhandiging!van!de!prijs,!en!dit!voor!promotionele!doeleinden.!
!
ARTIKEL!9!
Het! louter! deelnemen! aan! deze! wedstrijd! houdt! de! aanvaarding! van! het! huidige! reglement! in! zonder! enig!
voorbehoud.! Geen! enkele! betwisting! zal! aanvaard! worden! betreffende! de! verwoording! van! de! vragen! en!
betreffende!de!antwoorden!op!de!vragen.!
!
ARTIKEL!10!
De! deelnemer! verleent! uitdrukkelijk! de! toestemming! voor! de! geautomatiseerde! verwerking! van! zijn!
persoonsgegevens!door!Haviland.!Dit!teneinde!een!vlotte!afhandeling!van!deze!wedstrijd!te!garanderen!en!om!
deelnemers!te!informeren.!!
Overeenkomstig! de! Wet! van! 8! december! 1992! en! 11! december! 1998! tot! bescherming! van! de! persoonlijke!
levenssfeer! ten! opzichte! van! de! verwerking! van! persoonsgegevens! beschikt! de! deelnemer! steeds! over! de!
mogelijkheid!om!de!verstrekte!gegevens!te!raadplegen,!verbeteren!of!te!wijzigen.!!

Hiertoe! volstaat! het! een! eenvoudige! schriftelijke! aanvraag! te! doen! naar! Haviland! Afvalbeleid,! Inge! D’hoe! –!
afvalpreventiedienst,! Dorent! 5! –! 1620! Drogenbos! (afvalpreventie@haviland.be).! De! betrokken! dienst! staat!
eveneens! te! uwer! beschikking! ingeval! u! niet! of! niet! langer! wenst! dat! uw! persoonlijke! gegevens! voor! direct!
marketing!doeleinden!worden!verwerkt.!
Deelname! aan! de! wedstrijd! impliceert! kennis! en! aanvaarding! van! de! kenmerken! en! de! beperkingen! van! het!
internet,!met!name!wat!de!technische!prestaties!betreft,!het!risico!op!onderbrekingen!en,!meer!in!het!algemeen,!
de!risico’s!die!inherent!zijn!aan!elke!verbinding!en!overdracht!via!het!internet,!de!afwezigheid!van!beveiliging!
van!bepaalde!gegevens!tegen!eventuele!omleidingen!en!de!risico’s!op!besmetting!door!eventuele!virussen!op!
het!netwerk.!
Fost!Plus!en!Haviland!kunnen!bijgevolg!in!geen!geval!aansprakelijk!gesteld!worden!voor!onder!meer:!
•!

transmissie!via!het!internet!

•!

slecht!functioneren!van!het!internet!en/of!gebruikte!software!

•!

de!gevolgen!van!virussen,!bugs,!anomalieën,!technische!gebreken!

•!

om!het!even!welke!technische!hardware[!en!softwaregebreken,!van!welke!aard!ook.!

Fost!Plus!en!Haviland!kunnen!niet!aansprakelijk!worden!gesteld!voor!rechtstreekse!of!onrechtstreekse!schade!
die!zou!voortvloeien!uit!een!verbinding!met!zijn!site.!Elke!deelnemer!moet!alle!nodige!maatregelen!nemen!om!
zijn! eigen! gegevens! en/of! de! softwareprogramma’s! op! zijn! informaticauitrusting! en/of! zijn! site,! te! beveiligen!
tegen! om! het! even! welke! aantasting.! De! verbinding! met! de! site! van! ecowerf.be! of! juistsorteren.be! en! de!
deelname!aan!de!wedstrijd!vallen!onder!de!verantwoordelijkheid!van!de!deelnemers.!
Fost! Plus! en! Haviland! kunnen! evenmin! aansprakelijk! worden! gesteld! als! onderhavige! wedstrijd! zou! moeten!
gewijzigd,!ingekort!of!geannuleerd!worden!wegens!overmacht!of!om!redenen!buiten!hun!wil.!De!organisatoren!
behouden! ! zich! het! recht! voor! de! wedstrijd! of! een! deel! ervan! te! wijzigen,! uit! te! stellen,! in! te! korten! of! in! te!
trekken!indien!de!omstandigheden!dit!vereisen.!De!organisatoren!kunnen!daarvoor!niet!aansprakelijk!gesteld!
worden.!
Druk[,!spel[,!zet[,!of!andere!fouten!kunnen!niet!ingeroepen!worden!als!grond!voor!welke!verplichting!dan!ook.!
Fost!Plus!en!Haviland!behouden!zich!het!recht!om!na!te!gaan!of!het!reglement!werd!gerespecteerd,!met!name!
om! elke! deelnemer! die! misbruik! heeft! gemaakt,! uit! te! sluiten.! Tijdens! de! wedstrijd! kunnen! eventuele!
toevoegingen!of,!in!geval!van!overmacht,!wijzigingen!gepubliceerd!worden,!na!kennisgeving!door!Fost!Plus!en!
Haviland.!Ze!zullen!worden!beschouwd!als!bijlage!aan!onderhavig!reglement.!

