
Wedstrijdreglement ‘De gezondste mens ter wereld’ (Dag van de Arbeid 2021) 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Socialistische Mutualiteiten, waarvan de maatschappelijke 

zetel gevestigd is in de Sint-Jansstraat 32-38 te 1000 Brussel. 

2. De Socialistische Mutualiteiten behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te 

wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De 

Socialistische Mutualiteiten kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of 

andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de 

Socialistische Mutualiteiten. Bij hun deelname aan de wedstrijd beseffen en aanvaarden de 

deelnemers dat de Socialistische Mutualiteiten in geen geval aansprakelijk gesteld kunnen worden 

voor technische gebreken. 

3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén 

correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende 

mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle 

beslissingen vanwege de Socialistische Mutualiteiten zijn zonder verhaal. 

4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch grondgebied wonen. Als de deelnemer 

op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van 

zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op 1ste verzoek van de Socialistische 

Mutualiteiten, voor te leggen. 

5. Elke deelnemer moet identificeerbaar zijn met een e-mailadres en postadres. 

6. Deelname aan de wedstrijd kan enkel op de website https://corporate.devoorzorg-bondmoyson.be/1-

mei/, ten laatste op 5 mei 2021 om 23.59 uur.  

7. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen. 

8. De winnaars worden door de Socialistische Mutualiteiten geselecteerd uit het bestand van alle 

deelnemers aan de wedstrijd. Per provincie wordt de deelnemer met de beste score beloond met een 

bloemenabonnement ter waarde van 173 euro. Per provincie wordt de deelnemer met de 2de beste 

score beloond met een sporthorloge ter waarde van 129 euro. Per provincie wordt de deelnemer met 

de 3de beste score beloond met een gezonde snackbox ter waarde van 25 euro. . In het geval van 

een ex aequo wint de deelnemer die het eerst deelnam. Per provincie worden deze zelfde 3 prijzen 

ook uitgereikt aan 3 willekeurig getrokken deelnemers. Deze prijs is niet inruilbaar tegen speciën of 

andere voordelen in natura.  

9. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke deelnemer slechts eenmaal 

deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houden de Socialistische 

Mutualiteiten enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van de 

Socialistische Mutualiteiten om toepassing te maken van artikel 9. 

10. De winnaar wordt persoonlijk verwittigd per e-mail op het e-mailadres dat hij/zij gebruikt voor 

deelname aan de wedstrijd. Alle onvolledige of niet correcte adressen zullen automatisch uitgesloten 

worden van deelname aan de wedstrijden. 



11. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de Socialistische Mutualiteiten zich 

uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of 

andere wedstrijden van de Socialistische Mutualiteiten uit te sluiten. 

12. De persoonsgegevens die de Socialistische Mutualiteiten verzamelen over de deelnemers vallen 

onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen 

met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Algemene 

Gegevensbescherming van 27 april 2016. Zij zullen conform de privacywetgeving worden verwerkt om 

de deelname te registreren en bij winst de prijs te kunnen toekennen. De deelnemers hebben wel vrije 

toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen. Het 

privacybeleid kan je hier raadplegen. 

13. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en 

volledige aanvaarding van huidig reglement en alle eventuele latere wijzigingen. De Socialistische 

Mutualiteiten zullen de deelnemers in de mate van het mogelijke op de hoogte brengen van zulke 

wijzigingen. 

 


