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1. INLEIDING  

Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot de 

deelnemingsvoorwaarden voor de Gouden Sprinkhaan 2.0 van het Agentschap voor Natuur en 

Bos (ANB). De Gouden Sprinkhaan 2.0  heeft tot doel om innovatieve ideeën te verzamelen voor 

een door het ANB bepaalt thema.  

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

Elke medewerker (al dan niet extern) van de Vlaamse overheid mag een of meerdere ideeën 

insturen. 

3. WEDSTRIJDVERLOOP 

Ideeën kunnen worden ingestuurd vanaf 7 januari 2019 t.e.m. 8 februari 2019. Alleen ideeën die 

voldoen aan de voorwaarden worden door een jury behandeld. Die voorwaarden zijn: 

 Het idee sluit aan bij het vooropgestelde thema 

 De conceptcard is volledig ingevuld 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd met creatieve inbreng, verleent de deelnemer het ANB de 

toestemming om deze creatieve inbreng, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd is, 

en zonder enige beperking in tijd en ruimte: te publiceren op de (al dan niet voor mobiel gebruik 

aangepaste) website(s) van het ANB en andere onlinekanalen (zoals Facebook, YouTube,  

De deelnemer verklaart over de nodige rechten (intellectuele eigendomsrechten en 

persoonlijkheidsrechten) te beschikken om dit gebruik van zijn creatieve inbreng toe te laten en 

vrijwaart het ANB tegen alle mogelijke aanspraken in verband met zijn creatieve inbreng. Dit 

brengt dus mee dat een creatieve inbreng oorspronkelijk moet zijn, enkel en alleen door de 

deelnemer(s) gecreëerd mag zijn en er op geen enkele wijze auteursrechtelijk of anderszins 

beschermd materiaal van derden in verwerkt is (tenzij hij/zij over alle noodzakelijke 

toestemmingen van de rechthebbenden beschikt). 

Op 26 februari 2019 worden maximaal tien laureaten bekend gemaakt door het ANB. Die 

laureaten worden dan uitgenodigd op een Bootcamp om hun idee verder uit te werken. De jury 

kiest dan maximaal vier ideeën die aan de directieraad van het ANB worden voorgelegd. De 

directieraad kiest dan welke projecten in uitvoering gaan.  

4. PRIJZEN 



De laureaten krijgen een belevingservaring van het Agentschap voor Natuur en Bos.  

 

5. AANSPRAKELIJKHEID 

Het ANB is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die 

zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan deze 

wedstrijd. Het ANB is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs 

wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn 

deelname.  

Het ANB is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriers- bedrijven 

bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld 

een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden 

overhandigd, dan is Het ANB niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later 

tijdstip afhaalt. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze 

beschadigd werd, kan het ANB niet aansprakelijk worden gesteld.  

Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het 

toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald 

tijdstip bereikbaar te zijn. Bij onbereikbaarheid kan het ANB de prijs toekennen aan een andere 

deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de 

voorzien periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de 

voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan [het ANB de prijs 

toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Druk-, spel-, zet- of andere fouten 

alsook technische problemen (waaronder bvb. e-mail communicatie) kunnen niet worden 

ingeroepen als grond voor welke verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege/ lastens het 

ANB. Indien het ANB genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het 

wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan het ANB hiervoor op 

geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

6. PERSOONSGEGEVENS 

Het ANB verwerkt uw persoonsgegevens en respecteert uw rechten in dat verband. Op 

www.natuurenbos.be/privacyverklaring staat het beleid van het ANB op het vlak van 

gegevensverwerking. U vindt er ook een omschrijving van uw rechten en hoe u ze kunt 

uitoefenen. Als u vragen hebt over de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u mailen 

naar dpo.anb@vlaanderen.be 

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij 

eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen (zoals 

YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van eventuele medeorganisatoren, 

alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden voor een (televisie) reportage over 

de wedstrijd. 

 

7. TOEZICHT OP WEDSTRIJD & BESLISSINGEN  

http://www.natuurenbos.be/privacyverklaring
mailto:dpo.anb@vlaanderen.be


Het ANB houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voor- 

waarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade 

trouw behoudt het ANB zich het recht voor om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de 

wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden van het ANB uit te 

sluiten. Het ANB behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de deelnemer om teruggave 

te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de 

door het ANB geleden schade (inclusief imago-schade).  

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. 

Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, 

e-mail of telefonisch) met het ANB. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief. 

8. HET REGLEMENT 

Door deel te nemen aan wedstrijden van het ANB aanvaardt de deelnemer volledig dit 

wedstrijdreglement en alle beslissingen die het ANB in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle 

bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.  

Indien dit vereist is, kan het ANB dit wedstrijdreglement aanpassen.  


