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Art. 1 – Organisatie
1.1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn
op de wedstrijd georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40 1060
Brussel.
1.2. Door deelname aan de wedstrijd stemmen de deelnemers in met de voorwaarden van
dit wedstrijdreglement, evenals met elke beslissing die de FOD Volksgezondheid in dit kader
neemt. Deelname aan de wedstrijd houdt geen aankoopverplichting in.
1.3. Over het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken
gevoerd.
De FOD Volksgezondheid kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement.
Art. 2 - Deelnemen
2.1. Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor ieder natuurlijk persoon, met een
minimumleeftijd van 10 jaar (geboren in het jaar 2010 of vroeger). Minderjarigen hebben op
het ogenblik van deelname toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger en
dienen deze op verzoek van de organisator te kunnen voorleggen. Deelname gebeurt dan
onder verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger.
2.2. Zijn evenwel uitgesloten van deelname:
- elke persoon die de wedstrijd mee heeft georganiseerd;
- elke persoon jonger dan 10 jaar
2.3. Deelnemen kan via de facebookpagina https://www.facebook.com/Ecolabel.be.
2.4. Aan de deelname aan deze wedstrijd zijn geen kosten verbonden, zij het dat de kosten
voor internetverbinding, hardware en software ten laste van de deelnemer zijn.
2.5. De deelname dient steeds ten persoonlijke titel te worden gedaan en kan niet voor
derden. De deelname mag niet uitgaan van meerdere personen.
2.6. De persoonlijke gegevens waarmee men deelneemt aan de wedstrijd moeten dus waar
en juist zijn. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren deelneemt aan de
wedstrijd, wordt dit samengeteld als één enkele deelname.
2.7. De FOD Volksgezondheid houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde
voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook niet in aanmerking
voor welke prijs dan ook. Indien de op basis van voormelde criteria geselecteerde winnaar

dient te worden uitgesloten van de wedstrijd op basis van de in dit reglement vooropgestelde
regels, kan de prijs door de organisator worden ingetrokken zonder dat ter zake enige
compensatie kan gevorderd worden door de deelnemer in kwestie.
In een dergelijke situatie gaat de prijs naar de volgende gekozen winnaar.
Art. 3 - Verloop van de wedstrijd
3.1. Elke deelnemer moet surfen naar https://www.facebook.com/Ecolabel.be, moet het
wedstrijdbericht liken én een foto van het EU Ecolabel logo op een product in de comments
van het wedstrijdbericht achter te laten om kans te maken op de prijs.
3.2. Actieperiode: 17 november 2020 t.e.m. 24 november 2020 23.59u.
Art. 4 – De prijzen
4.1. De te winnen prijzen
Hoofdprijs: 25l EU Ecolabel verf van Levis, aangeboden door AkzoNobel

4.2. De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals hij wordt toegekend. De prijs kan
niet ingeruild worden voor een geldsom of andere voordelen in natura. De prijzen worden
door de sponsor (AkzoNobel) per post opgestuurd naar het woonadres waarmee de
deelnemer is geregistreerd.
4.3. Er worden door de FOD Volksgezondheid geen garanties verstrekt met betrekking tot
de
prijzen.
4.4. Van zodra de prijs aan de winnende deelnemer wordt overhandigd, wordt deze de
wettige eigenaar van de prijs en zal de organisator niet langer verantwoordelijk zijn voor
mogelijke kosten, uitgaven, schade en/of ongevallen veroorzaakt door de prijs.
4.5. Meerdere leden van hetzelfde gezin of bewoners van hetzelfde adres.
Art. 5 - Bepaling van de winnaars
5.1. De deelnemers kunnen deelnemen door het wedstrijd bericht te liken én een foto van
het EU Ecolabel logo op een product in de comments van het wedstrijdbericht achter te
laten. Deze acties worden gesynchroniseerd in de tool Woobox. In deze tool wordt na
afsluiting van de wedstrijd alle deelnemers verzameld en zal de tool op een objectieve
manier 1 winnaar loten. Deze deelnemer wint de prijs.
5.2. De winnaar van de wedstrijd zal individueel via Facebook verwittigd worden. Dit bericht
zal verstuurd worden naar het profiel waarmee de deelnemer is geregistreerd.
Indien dit niet correct blijkt te zijn, vervalt het recht op de prijs. Indien de winnaar niet binnen
vier weken na ontvangst van het bericht reageert, vervalt het recht op de prijs. Uitslagen en
beslissingen van de FOD Volksgezondheid zijn bindend en kunnen niet worden

aangevochten. Er is geen mogelijkheid tot correspondentie over de uitslag van de wedstrijd.
Art. 6 – Overmacht/voorbehoud
6.1. 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.
De FOD Volksgezondheid kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
onder meer:
- transmissies 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
De FOD Volksgezondheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties,
het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Elke
deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de
softwareprogramma’s op zijn informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het
even welke aantasting.
6.2. De verbinding met de site https://www.facebook.com/Ecolabel.be van de FOD
Volksgezondheid en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemers.
6.3. De FOD Volksgezondheid kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke
ongevallen of schade die al dan niet rechtstreeks in verband staan met de gewonnen prijs.
6.4. De FOD Volksgezondheid behoudt zich het recht voor de wedstrijd tussentijds te
wijzigen en/of vroegtijdig te beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens
de FOD Volksgezondheid kan doen gelden indien de wedstrijd geen doorgang kan vinden of
de modaliteiten ervan dienen te worden aangepast, ongeacht de reden voor zulke
beëindiging.
6.5. De FOD Volksgezondheid geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde
prijs en sluit iedere aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter zake uit. De
FOD Volksgezondheid is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van de prijs, of indien
de prijs later dan aangekondigd zou worden ontvangen, of indien de (vervangende) prijs
afwijkt van de aangeboden prijs.
6.6. Druk-, spel, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond
voor welke verplichting dan ook in hoofde van de FOD Volksgezondheid.
Art. 7 – Gegevensbestand

7.1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen
worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving
behandeld.
7.2. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de
wet van 11 december 1998), stelt de organisator de deelnemers hierbij op de hoogte van het
feit dat hun persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in voormelde wet) zullen worden
opgenomen in een bestand dat door de organisator of een met de organisator verbonden
onderneming zal worden gebruikt met het oog op het goede verloop van de wedstrijd. De
persoonsgegevens van de deelnemers worden enkel in het kader van de wedstrijd en
communicatie vanuit de FOD Volksgezondheid gebruikt en zullen niet worden doorgegeven
aan niet met de organisator verbonden ondernemingen. Hierbij wordt de voornoemde wet op
de privacy en de wet op de elektronische handel (met name de wet betreffende bepaalde
juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij van 11 maart 2003)
strikt
nageleefd.
7.3. Overeenkomstig de voornoemde wet op de privacy hebben deelnemers,
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten dienaangaande opgenomen in de wet,
toegang tot de persoonsgegevens die aangaande hun persoon in voormeld bestand zijn
opgenomen, evenals het recht om verbetering van eventuele foute vermeldingen of
schrapping van de persoonsgegevens te vragen. De verantwoordelijke van het
gegevensbestand is de FOD Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40 1060 Brussel.
Art. 8 – Slotbepalingen
8.1. Met vragen, klachten of opmerkingen kan men zich wenden tot info@milieu.belgie.be.
8.2. Het volledige reglement van deze wedstrijd is online te consulteren en is gratis
verkrijgbaar in hardcopy op schriftelijke aanvraag via een voorgeadresseerde en
voorgefrankeerde envelop, gericht aan de FOD Volksgezondheid – AD Externe
Communicatie – Cel Informatiecampagnes, Victor Hortaplein 40 1060 Brussel.
8.3. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die
hieruit voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd of de website worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel. Deze beslecht het geschil op
soevereine wijze en zijn beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen
niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te
onderwerpen aan de bevoegde rechter.

