
 

 
Dit reglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd ‘Rookvrije 

plekken. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Hierna benoemd 

als ‘Gezond Leven’. 

Met de wedstrijd wil Gezond Leven jeugdverenigingen, sportclubs of eigenaars van terreinen waar sportclubs 

en jeugdverenigingen (hierna ‘organisaties’) op actief zijn ondersteunen bij het rookvrij maken van deze 

plekken.  

 
De wedstrijd start op 4 maart van 2021 en loopt tot 31 augsustus 2021. Vertegenwoordigers van organisaties 

zoals bestuursleden, de leiding, trainers, vrijwilligers … kunnen hun deelname aan de wedstrijd tot 31 augustus 

2021 inzenden via het deelnameformulier. De winnende organisaties worden geloot op 15 september 2021. 

Nadien wordt er regionaal een prijsuitreiking georganiseerd in overleg met de winnende organisaties. 

 
Deelnemen kan door het deelnameformulier in te vullen waarbij je een foto/filmpje uploadt met een 

antwoord op de vraag waarom jouw organisatie voor een rookvrij terrein kiest. Er is toestemming nodig van 

de ouder(s) of voogd van alle kinderen die in beeld gebracht worden. De wedstrijd staat open voor alle 

organisaties zoals beschreven in ‘1. Doel’, gelegen in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. 

 
Gezond Leven geeft 20 pakketten weg aan sportterreinen. Elk pakket bevat 2 verkeersborden met beugel van 

Generatie Rookvrij,  1 spandoek van 250 cm x 100 cm van Generatie Rookvrij en 25 hesjes met een rookvrije 

boodschap op (t.w.v. € 300). 

Gezond Leven geeft 20 pakketten weg aan jeugdverenigingen. Elk pakket bevat 2 verkeersborden met beugel 

van Generatie Rookvrij, en 1 spandoek van 250 cm x 100 cm van Generatie Rookvrij (t.w.v. € 230). 

Alleen deelnemers die het label van Generatie Rookvrij behalen, komen in aanmerking.  

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LJZe4hF4TUCK1Y5J6Kpj17QOViaFvUFMgAddfvmUZP5UOEwxMFNOU1NBVkNYMko2Wk9OSlNJWk1JRS4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefu8YwY17UUWk9eBNfJXMKA239hxhq0BQzJ_-0EtcSGWlyjg/viewform?usp=sf_link
https://www.generatierookvrij.be/webshop
https://www.generatierookvrij.be/webshop
https://www.generatierookvrij.be/wat-kan-ik-doen/label-aanvragen


 
De wedstrijd wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, G. Schildknechtstraat 9, 1020 

Brussel, België. Heb je vragen over de wedstrijd, stuur dan gerust een mailtje naar info@gezondleven.be of 

schrijf naar bovenstaand adres t.a.v. Wedstrijd rookvrije plekken 

Door deel te nemen ga jij akkoord met de vereisten zoals uiteengezet in alle communicaties en de 

onderstaande algemene voorwaarden en bepalingen.  

a. De persoon die wil deelnemen kan dat alleen als hij/zij aangesloten is bij de organisatie die rookvrij gaat. De 

persoon neemt deel in naam van deze organisatie. De persoon moet het bestuur van zijn/haar organisatie op 

de hoogte brengen van de deelname, van het wedstrijdreglement en indien nodig goedkeuring vragen om 

deel te nemen. Als er andere mensen in beeld worden gebracht, is het de verantwoordelijkheid van deze 

persoon om toestemming te vragen aan die mensen. Zijn het kinderen die in beeld komen, dan moet die 

toestemming aan de ouder(s) of voogd worden gevraagd. Indien er voor minstens een van de kinderen die in 

beeld worden gebracht geen toestemming is, mag de persoon de foto of het filmpje niet uploaden en insturen. 

De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de persoon die deelneemt. 

b. Een organisatie kan meerdere foto’s of filmpjes insturen, maar ze tellen voor één deelname mee in de 

wedstrijd. Deelname via agentschappen of derden of het gebruik van meerdere identiteiten is niet toegestaan. 

Gebeurt dat wel, dan word je gediskwalificeerd.  

c. Deelnemen kan alleen via het deelnameformulier. Wie het deelnameformulier invult, geeft aan Gezond 

Leven en (de partners van) Generatie Rookvrij  zijn/haar toestemming om de ingestuurde filmpjes of foto’s te 

gebruiken met de bedoeling anderen te motiveren/inspireren om ook voor een rookvrij terrein te kiezen. 

Bijvoorbeeld op de website, in nieuwsbrieven, presentaties of als beeldmateriaal in drukwerk.  De ingestuurde 

filmpjes of foto’s worden voor geen enkel ander doel gebruikt of gedeeld. 

d. De deelnemende organisaties hebben uiterlijk tegen 31 augustus 2021 het label van Generatie Rookvrij 

behaald. Het label kan je aanvragen op de website van Generatie Rookvrij. Organisaties die het label niet 

behaald hebben, maken geen kans op de prijs.   

e. Door akkoord te gaan met het wedstrijdreglement bevestigt de persoon die indient dat aan alle 

voorwaarden is voldaan. 

f. Door het insturen van een foto of filmpje bevestigt de indiener: 

(i) dat hij/zij de eigenaar is van het beeldmateriaal; 

(ii) dat het beeldmateriaal naar zijn/haar weten geen kopie is of inbreuk maakt op de rechten van enig persoon 

en  

(iii) dat Gezond Leven toestemming heeft om de foto’s en video’s te verveelvoudigen en te gebruiken in enige 

media (waaronder televisie, online en sociale media) overal ter wereld en zonder een tijdsbeperking teneinde 

de wedstrijd uit te voeren en een winnaar te selecteren en voor enige en alle gerelateerde doeleinden om 

rookvrije plekken te promoten.  

mailto:info@gezondleven.be
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefu8YwY17UUWk9eBNfJXMKA239hxhq0BQzJ_-0EtcSGWlyjg/viewform?usp=sf_link
https://www.generatierookvrij.be/wat-kan-ik-doen/label-aanvragen


Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel verwerkt je persoonsgegevens 

conform de Europese Verordening 2016/679 m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en de 

Belgische gegevensbeschermingswet. De privacyverklaring van Gezond Leven is te allen tijde raadpleegbaar 

op www.gezondleven.be/privacyverklaring. 

Gezond Leven verwerkt persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van het beheer van deze 

wedstrijd, de uitreiking van de prijs en de promotie van het concept ‘rookvrije plekken’ via media (waaronder 

televisie, online en sociale media). De persoonsgegevens worden veilig bewaard.  

Gezond Leven bewaart de persoonsgegevens voor zo lang dat nodig is voor het doel waarvoor deze zijn 

verzameld en voor de naleving van de toepasselijke regelgeving.  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens te raadplegen, te laten verbeteren en in bepaalde gevallen de 

verwerking ervan te laten beperken. Je hebt het recht je gegevens te laten wissen of overdragen. Een verzoek 

hierover kan je richten aan dpo@gezondleven.be. 

Voor meer info omtrent de concrete verwerking van persoonsgegevens kan je steeds de uitgebreide 

privacyverklaring raadplegen via www.gezondleven.be/privacyverklaring of opvragen via een mail naar 

info@gezondleven.be.  

Uit alle inzendingen die voldoen aan de deelnemersvoorwaarden worden 20 winnende sportverenigingen of 

eigenaars van sportterreinen geloot en 20 winnende jeugdverenigingen of eigenaars van terreinen waar 

jeugdverenigingen op actief zijn.  

i. Gezond Leven behoudt zich het recht om inzendingen te weigeren die technisch niet acceptabel zijn, 

ongeschikt materiaal bevatten of inbreuk maken op deze voorwaarden en bepalingen. Gezond Leven behoudt 

zich het recht om inzendingen te selecteren en onder meer de volgende informatie van de deelnemers op 

www.gezondleven.be te plaatsen: het ingestuurde beeldmateriaal, de naam van de organisatie en de naam 

van de inzender. Publicatie van deelname betekent niet dat de inzender heeft gewonnen.  

Gezond Leven behoudt zich het recht geen enkele inzending te weerhouden, indien Gezond Leven van oordeel 

is dat geen enkele inzending voldoet aan de gestelde voorwaarden van het wedstrijdreglement, en/of 

aanstootgevend van aard is, en/of niet voldoende kwalitatief is.  

ii. De winnende verenigingen worden rechtstreeks gecontacteerd, ten laatste op 30 september 2021. 

a. Gezond Leven heeft deze wedstrijd te goeder trouw opgezet maar zal voor zover toegestaan door de 

wetgeving, geen aansprakelijkheid accepteren voor verlies of schade als gevolg van enige deelname aan de 

wedstrijd of enig aspect van enige toegekende prijs. Jouw wettelijke rechten als consument worden hierbij niet 

beïnvloed.  

b. Gezond Leven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de organisatie van de wedstrijd.  

Als Gezond Leven een antwoord van een winnaar nodig heeft vóór het de prijs kan toekennen en als dat 

antwoord niet komt nadat Gezond Leven redelijke pogingen heeft ondernomen om contact op te nemen en 

http://www.gezondleven.be/
mailto:dpo@gezondleven.be
http://www.gezondleven.be/
mailto:info@gezondleven.be


binnen een redelijk tijdbestek, of de winnaar de prijs niet wil aanvaarden …, dan behoudt Gezond Leven zich 

het recht voor om de prijsuitkering in te trekken en de prijs toe te kennen aan een alternatieve winnaar. 

Gezond Leven kan niet verantwoordelijk worden gesteld als iemand niet reageert.  

Er is geen geld of andere alternatieve prijs beschikbaar, behalve in gevallen waarin Gezond Leven door 

omstandigheden buiten zijn controle zich het recht voorbehoudt de prijs te vervangen door een alternatieve 

prijs. Deelnemers kunnen de prijzen niet overdragen. Indien de winnaar de prijs niet aanvaardt, kan Gezond 

Leven de prijs uitreiken aan een andere deelnemer, zonder dat de winnaar een alternatieve prijs ontvangt. 

Tenzij anders vermeld in de prijsomschrijving, is de winnaar uitsluitend verantwoordelijk voor alle extra 

kosten en uitgaven die gekoppeld zijn aan het ontvangen van zijn prijs. Gezond Leven behoudt zich het recht 

voor om de winnaars te vragen een schriftelijke vrijwaring te ondertekenen voordat ze enige prijs ontvangen. 

Gezond Leven behoudt zich het recht voor om naar een identiteitsbewijs te vragen of om de 

toelatingsvoorwaarden te verifiëren en om enige prijs persoonlijk aan de winnaar te overhandigen.  

De datum (uiterlijk 30 november 2021) van de prijsuitreiking is nader te bepalen in onderling overleg met 

Gezond Leven en de organisatie. 

a. Gezond Leven behoudt zich het recht om late, onjuist gerichte, onvolledige, beschadigde, verloren, 

onleesbare of ongeldige inzendingen te diskwalificeren.  

b. Gezond Leven behoudt zich het recht om de wedstrijd te allen tijde te wijzigen, op te schorten, te annuleren 

of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te breiden of te hervatten, of enige deelnemer te diskwalificeren 

zonder voorafgaande kennisgeving en zal dit doen als niet kan worden gegarandeerd dat de wedstrijd eerlijk 

of correct kan worden uitgevoerd voor wat betreft technische, juridische of overige redenen of als Gezond 

Leven enige persoon verdenkt van het manipuleren van de inzendingen of de resultaten, of onjuiste informatie 

heeft verstrekt of op een andere wijze onethisch heeft gehandeld.  

Als er enige klachten zijn voor wat betreft de wedstrijd verzoeken wij je contact op te nemen met Gezond 

Leven via bovenvermeld e-mail- of postadres. Vermeld dat jouw klacht de wedstrijd “Rookvrije plekken” 

betreft en omschrijf jouw klacht duidelijk. Het wedstrijdreglement, het feit of de inzending al dan niet 

geselecteerd werd en de keuze van de winnaar kunnen geen voorwerp uitmaken van betwisting. 

Als Gezond Leven contact met jou wil opnemen betreffende jouw deelname, zullen wij dit doen via e-mail met 

de extensie 'gezondleven.be' of telefonisch gevolgd door een e-mail. E-mails die afkomstig lijken te zijn 

Gezond Leven, maar met een andere extensie (bijvoorbeeld hotmail.com, yahoo.com) moeten worden 

beschouwd als verdacht. Reageer NIET op een e-mail als je niet zeker weet dat die van Gezond Leven afkomstig 

is. Als je enige twijfel hebt, verzoeken wij jou om contact op te nemen met Gezond Leven via mail 

(info@gezondleven.be) of telefonisch (02 422 49 49).  

De winnaar wordt verzocht deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aanvullende betaling 

of instemming. Door deel te nemen aan de wedstrijd stem je ermee in dat Gezond Leven de foto/film, jouw 

voornaam, initiaal van je achternaam, leeftijd, de naam en stad van jouw organisatie kan publiceren.  

mailto:info@gezondleven.be


Gezond Leven mag de ingezonden foto’s en video’s van alle deelnemers publiceren op de website en via andere 

mediakanalen. Door deelname aan deze wedstrijd, stemmen deelnemers en de ouder(s) of voogd van de in 

beeld gebrachte kinderen ermee in dat de informatie op deze manier gebruikt wordt zonder verdere 

toestemming, kennisgeving of vergoeding. 

Alle intellectuele-eigendomsrechten met inbegrip van auteursrecht en modelrechten bezorgd door 

deelnemers, zullen eigendom zijn van Gezond Leven en rechthoudende derden vanaf het moment dat het 

filmpje/de foto ingediend wordt via het deelnameformulier. Hierbij kennen de deelnemers onherroepelijk alle 

exclusieve exploitatierechten toe aan Gezond Leven. Deze toekenning dekt het geheel van de betreffende 

rechten, met inbegrip van alle economische rechten van het auteursrecht.  

De Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank in 

Brussel.  

 

© 2021 Het Vlaams Instituut Gezond Leven. Onder voorbehoud van alle rechten. 

 

 

 


