
Fantastische 
prijzen

Je oogst méér

dan je zaait

Groenste School

van Vlaanderen

Bouw samen met Dina aan groene,  
gezonde en gezellige scholen. 

Spelregels de groenste school
1. Het wedstrijd ‘De Groenste School’ wordt georganiseerd door SANAC NV (verder ook genoemd ‘de Organisator’) waarvan de 

exploitatiezetel gevestigd is in Menensesteenweg 305, 8940 Wervik, België met ondernemingsnummer BE 0433.144.788.

2. De Organistor behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, in te korten of uit te stellen indien, naar 
mening van de Organisator, de omstandigheden dit vereisen. De Organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, 
spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor aansprakelijkheid of welke verplichting dan ook vanwege 
de Organisator.

3. Deelname aan de wedstrijd impliceert tevens 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 Organisator 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 Organisator 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. Dat geldt tevens 
voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn site.

4. De wedstrijd ‘De Groenste School’ staat uitsluitend open voor de scholen die op de website www.ziezegroeien.be een blog hebben.

5. Tot vrijdag 13 juni 2014 kan er gestemd worden op de blog van een school. 
Om te kunnen stemmen, dient men een account aan te maken via www.ziezegroeien.be. Na het registreren van z’n gegevens 
(e-mailadres, voornaam, naam, postcode, geboortedag, geslacht) wordt een bericht gestuurd naar het geregistreerde e-mailadres. 
Door op de link in de e-mail te klikken, wordt de account geactiveerd en kan men stemmen. 
Met laattijdige stemmen en registraties die foutieve gegevens bevatten, wordt geen rekening gehouden.

6. Per school kan een account maximaal één geldige stem op de school uitbrengen en op ieder artikel dat gepost wordt. 
De Organisator behoudt zich het recht voor om een bericht om welke reden dan ook te verwijderen. Zo zullen artikels - en de 
bijhorende stemmen - die afbreuk doen aan de kwaliteit van de blogs of die als ongepast voorkomen geschrapt worden.

7. De te winnen prijzen zijn: 
- Voor de school in Vlaanderen én de school in Wallonië met het meest aantal stemmen een ‘groene cheque’ t.w.v. 1.000 euro, in te 
wisselen bij SANAC NV voor producten uit de catalogus Home & Garden 2014. De officiële taal van de school wordt als criterium 
gebruikt om te bepalen of een school tot Vlaanderen (Nederlands) dan wel tot Wallonië (Frans) gerekend wordt. 
- Per provincie voor de school met het meest aantal stemmen (met uitzondering van de 2 provincies waar een school reeds de ‘groene 
cheque’ t.w.v. 1.000 euro heeft gewonnen) ofwel 75 fluohesjes bedrukt met het logo van de school ofwel een ‘groene cheque’ t.w.v. 
250 euro, in te wisselen bij SANAC NV voor producten uit de catalogus Home & Garden 2014. 
Als provincie wordt beschouwd: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, 
Henegouwen, Namen, Luik, Luxemburg en Brussel. 
 



8. Het eindresultaat wordt bekomen door het totaal aantal stemmen op donderdag 12 juni 2014 om 23u59. 
Het totaal aantal stemmen is de som van het aantal stemmen op de school + het hoogst aantal stemmen dat een artikel gekregen heeft 
tijdens een week. 
 
Een week start op maandag 00u00 en eindigt op zondag 23u59 
De telling gebeurt vanaf maandag 17 februari 2014.  
 

Voorbeeld: 
Geposte artikels op de blog van school X.

 Week van 17/02 tot 23/02: 
- artikel 1 op maandag 17/02/2014: 37 stemmen 
- artikel 2 op zaterdag 22/02/2014: 64 stemmen 
Week van 24/02 tot 02/03: 
- artikel 3 op woensdag 26/02/2014: 76 stemmen 
Week van 03/03 tot 09/03: 
- geen artikels 
Week van 10/03 tot 16/03: 
- geen artikels   
Week van 17/03 tot 23/03: 
- artikel 4 op woensdag 19/03/2014: 43 stemmen 
- artikel 5 op vrijdag 21/03/2014: 116 stemmen

 Als de school op zondag 23 maart 2014 om 23u59 388 schoolstemmen heeft, dan wordt het totaal aantal stemmen op  
maandag 24 maart 2014: 
388 + 64 + 76 + 116 = 644

 De uitslagen van de wedstrijd zijn bindend en onherroepelijk.  
De prijzen kunnen in geen geval geruild worden tegen hun waarde in speciën of andere voordelen in natura.

9.  Degene die een artikel post op een blogpagina blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het bericht. De Organisator behoudt 
zich het recht om informatie over u openbaar te maken in het geval van een klacht of in geval van juridische stappen als gevolg van 
een door u geplaatst bericht.

10. De deelnemers worden de week van 23 juni 2014 per email verwittigd of ze winnaar zijn. 
De Organisator zorgt voor een correcte verzending van de prijzen, doch is niet verantwoordelijk voor nalatigheden van de post 
inclusief doch niet beperkt tot vertragingen, stakingen diefstal of verlies.

11. De persoonsgegevens die de Organisator van u verzamelt, vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992, aangepast 
volgens de wet van 08/12/1992, m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden opgenomen in een bestand 
dat voor intern gebruik dient, maar ze kunnen eventueel ook doorgeven worden aan mede-organisatoren van de wedstrijd. 
Deze persoonsgegevens kunnen gebruikt worden om je te contacteren over de wedstrijd. De deelnemer heeft steeds inzage- en 
verbeteringsrecht, volgens de wet van 08/12/1992, aangepast door de wet van 11/12/1998 met betrekking tot de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer.

12. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige uit deze wedstrijd voortvloeiende schade of voor enige schade 
veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen garantie op de de door 
haar uitgereikte prijzen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulering van de wedstrijd ten gevolge van 
overmacht.  
De Organisator behoudt zich het recht voor om registraties en deelnames die wijzen op fraude, misleiding, misbruik of bedrog van 
deelname uit te sluiten.

13. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, worden dit wedstrijdreglement en alle beslissingen van de Organisator over deze wedstrijd 
aanvaard. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 
Als de Organisator het reglement zou aanpassen, dan geldt het meest recente. Het reglement (en alle wijzigingen daaraan) worden 
bekend gemaakt via de website www.ziezegroeien.be.

14. Op deze wedstrijd is het Belgische recht van toepassing en voor alle geschillen zullen de rechtbanken van het arrondissement waarin 
de zetel van de Organisator is gevestigd bevoegd zijn.


