
 

REGLEMENT  

 

1. Organisator 

Dit onderzoek wordt georganiseerd door Volta vzw, met maatschappelijke zetel Marlylaan 15/8 – 1120 Brussel (België) ° 
BE0457.209.993 ° RPR Brussel. Deelname aan de wedstrijd die hieraan verbonden is, verloopt door het invullen van een 
vragenlijst, die via verschillende kanalen wordt verspreid, van 1 juni tot en met 1 juli 2022.  

2. Wie kan deelnemen? 

Alle werkgevers en arbeiders behorende tot bedrijven PSC 149.01 mogen aan het onderzoek deelnemen.  
Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan het onderzoek. Als er meerdere deelnames worden vastgesteld, zal enkel 
de eerste deelname als geldig worden bevonden. 

3. Wat moet je doen? 

De vragenlijst “behoefteanalyse” in het kader van werkbaar werk invullen.  

4. Persoonlijke gegevens 

De volgende persoonlijke gegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden om geldig aan de wedstrijd te kunnen 
deelnemen: 

• Jouw e-mailadres 
 
De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt in het kader van de organisatie van dit onderzoek en zullen 
worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR). 

5. Tot wanneer kan je deelnemen? 

Je kan deelnemen tot 1 juli 2022 23u59, Belgische data en tijden van aansluiting worden als bewijs genomen. 

6. Hoe worden de winnaars bepaald? 

Vanuit werkgeverszijde wordt 1 winnaar en vanuit de arbeiders worden 5 winnaars gekozen. De winnaars worden bepaald door 
een schiftingsvraag. 
Indien we geen reactie ontvangen van de winnaar binnen de voorziene periode (10 dagen na uitroepen winnaar) of indien hij/zij 
niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode (10 dagen na uitroepen winnaar), vervalt de 
deelnemer zijn/haar recht op de prijs en kan Volta de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Wie als 
winnaar van de wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch 
zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal. 
 

7. Wat kan je winnen? 

De prijs die in het kader van het onderzoek gewonnen kan worden is, voor werkgevers, een teambuildingactiviteit (op basis van 
factuur) ter waarde van max. € 1.000. Voor arbeiders is dit een Bongo-bon ter waarde van max. € 100. 

8. Levering van de prijs 

De prijs zal bezorgd worden aan de winnaars. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken. De organisator 
wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een incident of ongeval dat zich zou kunnen voordoen tijdens het gebruik van de 
gewonnen prijs. Er is geen financiële of andere vergoeding als tegenwaarde voorzien. 
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9. Wanneer en hoe wordt de winnaar bekend gemaakt? 

De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd via e-mail. De winnaars worden in de eerste helft van augustus bekend 
gemaakt. 

10. Wijziging van de wedstrijd 

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om zijn 
beslissing te rechtvaardigen, de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen of af te gelasten, alsook om de 
toegangsvoorwaarden en/of de uitvoeringsmodaliteiten van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in geval van 
overmacht of onafhankelijk van zijn wil plaatsvindende gebeurtenissen, zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan worden 
gesteld en zonder dat hierdoor enige schadevergoeding van hem kan worden geëist. 

11. Contact 

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij Volta via info@volta-org.be.  
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