
PROJECT ‘ZIE ZE GROEIEN’ VOORWAARDEN 2015
1. Het project ‘Zie Ze Groeien’ wordt georganiseerd door SANAC NV (verder ook genoemd ‘de organisator’) waarvan de 
exploitatiezetel gevestigd is in Menensesteenweg 305, 8900 Wervik, België met ondernemingsnummer BE 0433.144.788.

2. De organistor behoudt zich het recht voor om het project of een deel ervan te wijzigen indien, naar mening van SANAC NV, 
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 welke verplichting dan ook vanwege SANAC NV.

3. Het project staat uitsluitend open voor leraars van basisscholen die in België gevestigd zijn.

4. Scholen kunnen t.e.m. 23 januari hun aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor één van de 300 gratis 
starterspakketten. De aanvraag kan enkel via www.ziezegroeien.be door het daartoe bestemde formulier in te vullen. Met 
registraties die foutieve gegevens bevatten wordt geen rekening gehouden.

5. De starterspakketten worden toegekend volgens het principe ‘first come first serve’ mits in acht name van volgende criteria:
•	 Het aantal scholen/gratis starterspakketten per provincie wordt als volgt beperkt:
 West-Vlaanderen: 550
 Oost-Vlaanderen: 550
 Antwerpen: 550
 Limburg: 550
 Vlaams-Brabant: 350
 Waals-Brabant: 150
 Henegouwen: 300
 Namen: 300
 Luik: 300
 Luxemburg: 300
 Brussel: 100
•	 Zijn in een provincie niet alle groeidozen weg, dan wordt het restant uitgesplitst over de andere provincies (proportioneel 

in functie van het aantal registraties per provincie).
•	 Maximaal één gratis groeidoos per leraar.

6. De deelnemers worden donderdag 05 februari 2015 per e-mail verwittigd of ze al dan niet een gratis gratis groeidoos 
ontvangen en geïnformeerd over het verdere verloop van het project ‘Zie Ze Groeien’.
De groeidozenw kunnen niet worden geruild in speciën.
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7. De opgevraagde gegevens worden opgeslagen in de database van SANAC NV en bovendien geeft de deelnemer zijn 
akkoord om op de hoogte gehouden te worden van tips, interessante informatie, … . De deelnemer kan dit ten allen tijde 
opzeggen.
Iedere deelnemer kan steeds schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het gebruik van zijn persoonlijke gegevens. 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.

8. SANAC NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige uit dit project voortvloeiende schade of voor enige schade 
veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te keren producten. SANAC NV verleent geen garantie op de te 
verstrekken producten en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen of annulering van het project ten gevolge van 
overmacht.
SANAC NV behoudt zich het recht voor om registraties en deelnames die haar frauduleus of van onrechtmatige beïnvloeding 
voorkomen van deelname uit te sluiten.


