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Wedstrijdreglement - Actie kappers 2018 

« Win een jaar beroepsopleiding ! » 

Artikel 1 – Organisator 

ACV bouw-industrie en energie (ACVBIE), met maatschappelijke zetel 

gelegen in de Trierstraat 31, 1040 Brussel (België), organiseert een 

wedstrijd van 21 september 2018 tot 6 oktober 2018. Deelname is 

gratis en niet verplicht. Enkel leden van de subsector van de kappers 

(PC 314.00) kunnen deelnemen. Leden van de subsector 

schoonheidszorgen en fitness kunnen niet deelnemen (zie artikel 2.1). 

Er kan worden deelgenomen aan de wedstrijd "Win een jaar 

beroepsopleiding!" via het deelnemingsformulier dat beschikbaar is op 

de website www.acvbie.be of dat op eenvoudig verzoek verkregen kan 

worden bij alle beroepsverbonden. 

Artikel 2 - Deelnemers 

Art. 2.1 : Alle ACVBIE-leden van de kapperssector (paritair comité 314) 

kunnen deelnemen. Leden van de subsectoren schoonheidszorgen en 

fitness zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd omdat onze 

partner Campus Coach geen opleidingen aanbiedt voor deze twee 

subsectoren. 

Art 2.2 : Deelnemers moeten lid zijn van ACVBIE en in orde zijn met de 

betaling van hun bijdragen tot en met juni 2018. 

Art. 2.3 : Deelnemers kunnen maar 1 keer deelnemen (zelfde naam, 

voornaam en lidnummer) gedurende de volledige duur van de 

wedstrijd. 

Art. 2.4 : Onvolledige of onleesbare formulieren tijdens of na afloop 

van de wedstrijdperiode (zie artikel 3.3 van dit artikel) worden als 

ongeldig beschouwd. 

http://www.acvbie.be/
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Art. 2.5 : Het niet-naleven van één of meerdere bepalingen van dit 

reglement of het verstrekken van foute informatie zal leiden tot 

uitsluiting van de kandidaat.  

Artikel 3 - wedstrijdmodaliteiten 

Art 3.1 : Aan de wedstrijd kan worden deelgenomen via het 

deelnemingsformulier dat beschikbaar is op de website www.acvbie.be  

of dat op eenvoudig verzoek verkregen kan worden bij alle 

beroepsverbonden.   

Art 3.2 : Deelname is enkel geldig als de deelnemer aan de volgende 3 

voorwaarden voldoet : 

- Hij/Zij heeft alle verplichte informatievelden ingevuld;  

- Hij/zij heeft het deelnemingsformulier gevalideerd door op de 

website www.acvbie.be het vakje aan te vinken "Ik heb het 

wedstrijdreglement gelezen en aanvaard"; 

- Hij/Zij heeft geantwoord op de vragen vermeld op het 

deelnemingsformulier; 

- Hij/zij heeft het deelnemingsformulier afgegeven bij of 

teruggestuurd (enkel per post) naar zijn/haar beroepsverbond 

(adressen zijn vermeld op de site www.acvbie.be 

De wedstrijdkaart moet worden afgegeven of teruggestuurd voor 6 

oktober 2018 (poststempel geldt als bewijs). 

Art 3.3 : Er kan deelgenomen worden aan de wedstrijd van 21 

september 2018 tot 6 oktober 2018 (poststempel geldt als bewijs 

indien de kaart per post werd opgestuurd). 

Art 3.4 : In elk beroepsverbond vindt een loting plaats tussen 10 en 12 

oktober 2018. Elk beroepsverbond zal 3 winnaars trekken. Er zullen ook 

reservewinnaars worden aangeduid. 

http://www.cscbie.be/
http://www.cscbie.be/
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Art 3.5 : Deelnemers kunnen een abonnement van een jaar 

beroepsopleiding bij Campus Coach winnen ter waarde van € 50. Dit 

abonnement wordt aanboden door onze sectorale partner, de vzw 

Coach. 

Artikel 4 - Aflevering van de bon 

Art 4.1 : De winnaars zullen binnen de week na 15 oktober 2018 

persoonlijk worden verwittigd door het beroepsverbond.  Een bon op 

naam zal hen hierbij worden toegestuurd. 

Art. 4.2 : De bon die naar de winnaar wordt verstuurd is strikt 

persoonlijk en kan niet worden overgedragen.   

Art. 4.3 : De tegenwaarde van deze bon kan niet in geld worden 

uitbetaald. 

Art. 4.4 : De bon is enkel geldig voor het beroepsopleidingsaanbod van 

het academiejaar 2018-2019. Dit opleidingsaanbod is beschikbaar op de 

website van onze sectorale partner, de vzw Coach: 

www.coachbelgium.be. 

Artikel 5 - Wijziging en annulering 

In geval van overmacht behoudt ACVBIE zich op elk moment het recht 

voor de wedstrijd te annuleren, in te korten, op te schorten, uit te 

stellen of te wijzigen zonder aansprakelijk te worden gesteld. In de 

mate van het mogelijke zal de annulering of de wijziging op voorhand 

gemeld worden op de website van ACV BIE: www.acvbie.be. 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid van ACVBIE 

Art. 6.1 : ACVBIE kan niet aansprakelijk worden gesteld: 

a) Als de winnaar niet per post bereikt kan worden om redenen 

buiten zijn/haar wil; 

http://www.coachbelgium.be/
http://www.cscbie.be/


 

4 

Trierstraat 31 | 1040 Brussel | T 02 285 02 11 | F 02 230 74 43 | acvbie@acv-csc.be | ww.acvbie.be 

b) Als het lid de wedstrijdkaart niet heeft kunnen printen of 

consulteren op de website om redenen buiten zijn/haar wil; 

c) In geval van staking, vertraging, fouten of nalatigheden van de 

postdiensten. 

In deze gevallen zullen de deelnemende of winnende leden geen 

aanspraak kunnen maken op enige compensatie, van welke aard ook. 

Artikel 7 – GDPR 

ACVBIE verwerkt je persoonlijke gegevens met respect voor de 

Europese regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens 

(GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is. 

Artikel 8 - Varia 

Art. 8.1 : deelname aan deze wedstrijd houdt in dat men volledig 

akkoord gaat met dit reglement. 

Art. 8.2 : Elke inbreuk op dit reglement of elke poging tot fraude en/of 

misleiding zullen leiden tot de onmiddellijke uitsluiting van de 

deelnemer.  

Art. 8.3 : ACVBIE zal elk geschil met betrekking tot de wedstrijd of het 

reglement soeverein beslechten. 

Art 8.4.  De kosten voor deelname aan deze wedstrijd 

(internetaansluiting, uitgaven voor de verzending per brief,..) zijn 

volledig ten laste van de deelnemer(s). Deze kosten kunnen in geen 

enkel geval worden verhaald op ACVBIE.  

ART 8.5 : Dit reglement is beschikbaar zijn op de site www.acvbie.be. 

Het kan gratis worden gedownload of verstuurd op eenvoudige vraag 

tijdens de duur van de wedstrijd. 

 

http://www.cscbie.be/

