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WEDSTRIJDREGLEMENT: wedstrijd BouwForum 2021 

Artikel 1. Organisator  

Vzw Confederatie Bouw met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lombardstraat 

34-42, RPR Brussel, BE 0406.479.092, hierna Confederatie Bouw genoemd.  

 

Artikel 2. Deelname 

De wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige natuurlijk persoon, ingeschreven 

voor het BouwForum 2021, met woonplaats in België. Met uitzondering van de 

personeelsleden van de Confederatie Bouw 

Het doel van de wedstrijd met de foto/video is om de aantrekkelijkheid van de 

bouwsector in de kijker te plaatsen 

Inschrijven voor de wedstrijd gebeurt enkel onder de volgende condities:  

• de genomen foto/video die men voor de wedstrijd wil versturen, op de eigen 

facebook profiel opladen 

• Confederatie bouw (@confederatie.bouw) op Facebook te volgen  

• de inzending van de foto/video vóór 15 maart om 16.00 (lokale Belgische tijd) uur 

via Messenger/confederatie bouw bezorgen met de volgende details: 

o #BFC2021wedstrijd  

o de foto/video 

o de naam en voornaam, mailadres en/of gsm nummer van de inzender 

 

Bij een groepsfoto zal enkel de, hierboven beschreven, persoon, die op de foto/video 

staat en die bovendien het formulier van de fotorechten invulde en terugstuurde, als 

deelnemer aan de wedstrijd worden beschouwd. In dat geval zal deze laatste persoon 

zich engageren om de toelating van alle andere personen te bekomen voor gebruik van 

hun afbeelding. 

Één enkele deelname van een voor het BouwForum 2021 ingeschreven persoon en per 

familie zal geaccepteerd worden. Bij deelnemers die verschillende keren hun kans 

zouden wagen, wordt enkel rekening gehouden met de eerste poging. De volgende 

pogingen zullen worden geannuleerd. Bovendien behoudt de Confederatie Bouw zich 

het recht voor de genoemde deelnemers uit de wedstrijd uit te sluiten.  

Fraude of poging daartoe, bij vervalsing of eender welke inbreuk op het reglement in het 

kader van deze wedstrijd zal automatisch uitsluiting van deelname van de wedstrijd met zich 

meebrengen. 

Deelnemen aan de wedstrijd impliceert dat u zonder voorbehoud dit reglement 

aanvaardt. 
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Artikel 3. Duur van de wedstrijd 

De wedstrijd begint op vrijdag 3 maart 2021 om 17.00 uur en eindigt op 15 maart 

2021 om 16.oo uur. 

De Confederatie Bouw behoudt zich het recht voor de wedstrijd op ieder moment te 

schorsen of te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving of verantwoording, 

zonder aan om het even wie een of andere schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

 

Artikel 4. Prijzen 

1ste prijs: Apple Iphone 12  

2de prijs: iPad Air 64GB zilverkleuring  

3de prijs: Bose speaker WIFI 

4de prijs: veiligheidsschoenen  

5de prijs:  werfradio 

De prijzen van deze wedstrijd zijn niet onderhandelbaar en mogen niet verkocht, 

overgedragen of tegen geld geruild worden. 

De prijzen zullen verstuurd worden na de conclusies van de jury, deze beslissing zal 

op 30 maart 2021 plaatsvinden.  

 

Artikel 5. Mechanisme van de wedstrijd/winnaar.  

De winnaar is diegene van wie de foto wordt uitgekozen door een jury bestaande uit 4 

leden van de pooling communicatie, de Gedelegeerd Bestuurder van de Confederatie 

Bouw en 2 aannemers in de bouw, op basis van enkele criteria:  

• Een getuigenis met de reden om in de bouw te werken 

• Uitleg geven waarom de bouw aantrekkelijk is. 

• De foto moet creatief zijn 

• Aantonen dat de bouw: 

o Een innovatieve sector is 

o Een toekomstgerichte sector is 

• De foto /video mag geen enkel logo/publiciteit (advertentie of andere) 

hernemen 

Elk geschil zal door deze jury worden beslecht. Zij beslist soeverein. 
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Evenmin zijn foto's toegestaan die: 

- politiek of religieus geïnspireerd zijn; 

- racistisch of kwetsend zijn; 

- seksueel getint of obsceen zijn; 

- gewelddadig, provocerend, illegaal, choquerend, subversief of bedrieglijk zijn; 

- aanzetten tot misdrijven, misdaden of terroristische daden of daarmee verband 

houden; 

- verwijzen naar wapens, alcohol, drugs en tabak; 

- verwijzen naar verenigingen die niet maatschappelijk aanvaard zijn (zoals    

racistische of criminele organisaties); 

- afbreuk doen aan de naam en de reputatie van de bouwsector. 

De winnaar zal hetzij via post, telefoon of e-mail gecontacteerd worden.  

De winnaar aanvaardt zijn foto eventueel gepubliceerd worden conform artikel 7. 

De Confederatie Bouw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 

gevolgen die het openbaar maken van de gegevens van de winnaar zou hebben.  

 

Artikel 6. Algemeenheden 

De Confederatie Bouw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, 

zowel directe als indirecte, aan personen, (al dan niet deelnemers aan de wedstrijd) of 

zaken in het kader van een deelname aan deze wedstrijd. 

Als een bepaling van dit reglement nietig en van generlei waarde zou worden 

verklaard, dan brengt dit de geldigheid van de andere bepalingen geenszins in het 

gedrang. 

Elke klacht over deze wedstrijd moet aangetekend, uiterlijk 5 werkdagen na de datum 

van afsluiting van de wedstrijd, verzonden worden naar het volgende adres: 

Confederatie Bouw vzw, tav Pooling communicatie NCB, Lombardstraat 34-42, 1000 

Brussel. 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd erkent de deelnemer te beschikken over alle 

auteursrechten en alle nodige toestemmingen te hebben verkregen voor elk 

beeldgebruik.  
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Artikel 7. Overdracht van recht  

De deelnemer draagt aan de Confederatie Bouw, kosteloos, onherroepelijk, zijn 

beeldrecht over, voor de hele duur van de wedstrijd en gedurende 24 maanden vanaf 

het einde ervan. De deelnemer geeft de Confederatie Bouw toestemming om dit beeld 

te reproduceren en te verspreiden om de uitslag van deze edstrijd bekend te maken et 

voor marketing doeleinden van de VZW, op om het even welke drager, in de 

publicaties van de VZW,op de website van van de VZW en deze van het BouwForum 

eigendom van de VZW, op de sociale media met name: Facebook & LinkedIn 

waarvan de deelnemer het gerbuik van de foto(s)/video(s) aanvaard. Deze 

toestemming kan op eender welk moment herroepen worden door een mail te sturen 

aan communicatie@confederatiebouw.be 

De deelnemer garandeert dat deze overdrachten geen afbreuk doen aan de rechten van 

derden en vrijwaart de Confederatie Bouw tegen alle aanspraken en vorderingen van 

welke aard ook die derden zouden kunnen doen gelden. 

 

Artikel 8. Persoonsgegevens 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat u akkoord met de verwerking van uw 

persoonsgegevens door de Confederatie Bouw, met als zetel Lombardstraat 34-42 te 

1000 Brussel, voor de organisatie van deze wedstrijd.  

U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en het recht om uw 

persoonsgegevens te verbeteren. Om dit recht uit te oefenen, moet u een gedagtekend 

en ondertekend verzoek indienen bij de Confederatie Bouw. 

 

Artikel 9. Geschillen 

Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn 

uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd. 

Reglement opgesteld in Brussel op 2 maart 2021. 

 


