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CARING FOR OUR FORESTS GLOBALLY AND LOCALLY 

PEFC Fotowedstrijd 2022 “Vandaag zorgen voor de bossen 

 van morgen met het PEFC-label” – Algemene voorwaarden 

 

1. Over de wedstrijd 
1.1. De “Vandaag zorgen voor de bossen van morgen met het PEFC-label” wedstrijd is eigendom van en 

wordt georganiseerd door PEFC Belgium. 

1.2. De wedstrijd is open voor iedereen gedomicilieerd in België. 

1.3. De wedstrijd heeft als doel om bewustwording rond het belang van onze bossen te creëren, de 

belichten waarom het belangrijk is de bossen duurzaam te beheren. 

1.4. Deelname aan de wedstrijd is gratis.     

1.5. Data 

1.5.1. De wedstrijd vangt aan op 15 september 2022. 

1.5.2. De deadline voor deelname is 30 october 2022 23u59. 

 

2. Voorwaarden voor deelname 

2.1. Foto’s kunnen enkel binnengestuurd worden via Instagram, door gebruik te maken van de hashtag 

#PEFCContest2022, gevolgd door de vermelding @pefcbelgium en de foto’s ook openbaar te maken.  

2.2. Door een foto te sturen, gaan de deelnemers akkoord met de wedstrijdregels. 

2.3. Deelname is enkel geldig als de deelnemer @pefcbelgium volgt op Instagram. 

2.4. Foto’s dienen binnengestuurd te worden tegen 30 october 2022 23u59. 

 

3. Verkiesbaarheid 
3.1. De wedstrijd “Vandaag zorgen voor de bossen van morgen met het PEFC-label” is open voor al wie 

gedomicilieerd is in België en ouder dan 16 jaar is – uitgezonderd voor personen geassocieerd met de 

wedstrijd, zoals werknemers van PEFC Belgium (en hun partners en gezinsleden en de leden van de 

raad van bestuur van PEFC).   

3.2. De deelnemer dient de maker van het werk te zijn en over het copyright ervan te beschikken. 

3.3. Op de foto's moeten een of meer personen te zien zijn en een product/artikel/voorwerp met het PEFC-

label (dat gedrukt is op verpakkingen, dozen, etiketten, hout, borden bij de ingang van een bos, ...). Het 

PEFC-label moet duidelijk zichtbaar zijn op de foto. 

3.4. Foto’s mogen niet onder licentie zitten van rechten die in strijd zouden zijn met de wedstrijd. 

3.5. Fotomontages zijn niet toegestaan (bv. het visueel van het PEFC-label op een artikel of direkt op de 

foto toe te voegen). 

3.6. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer of deelneemster om te verzekeren dat hij of zij in het 

bezit is van alle nodige toestemmingen van elke persoon die op de foto verschijnt (of van hun 

ouders/voogden als kinderen jonger dan 16 jaar in de afbeelding voorkomen).  

3.7. Foto’s mogen geen watermerk, boord of handtekening bevatten. 

3.8. Zwart-wit foto’s zijn toegelaten. 

 

4. Ethische aspecten 
4.1. Deelnemers mogen digitale aanpassingen doen die de integriteit van de foto behouden.  

4.2. Deelnemers mogen geen wetten hebben overtreden bij het maken van de foto. 
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4.3. Elke foto waarvan blijkt dat die genomen werd op een manier die het welzijn van de dieren of de 

planten schade berokkende, of beschermde soorten en habitats niet respecteerde, of als de foto 

genomen werd op een andere onverantwoorde wijze, zal uitgesloten worden van deelname.  

 

5. Beoordeling 

5.1. De winnaar is de auteur van de foto met de meeste "likes" op Instagram.  

5.2. De organisator behoudt zich het recht om geen winnaar noch winnares te selecteren als zij van mening 

is dat geen enkele van de deelnemende foto’s de vereiste standaard bereikt.  

5.3. De beslissing van PEFC is sluitend en hierover wordt niet gecorrespondeerd. 

 

6. Prijs 
6.1. Algemene informatie 

6.1.1. Geen enkele prijs is overdraagbaar. 

6.1.2. PEFC behoudt zich het recht om de hele of gedeeltelijke prijs te vervangen door een alternatief 

of een gelijkwaardige financiële compensatie (doch de deelnemer kan hier zelf niet om vragen). 

6.1.3. De prijs dient binnen het jaar na de bekendmaking van de winnaar geclaimed te worden of zal 

verbeurd verklaard worden.  

6.1.4. De organisator wijst alle verantwoordelijkheid voor de levering, kwaliteit en conditie van de 

geleverde prijs.  

6.2. Prijs 

De te winnen prijs is een (1) overnachting voor twee personen, inclusief ontbijt, in een van de 

hutten van ICI, met een totale waarde van €250. Het adres is rue de Borzileux, 6900 Marche-en-

Famenne, België. Praktische informatie is te vinden op de website: https://stay-ici.be/nl/ 

 

7. Copyright en gebruik van de foto’s 
7.1. Deelnemers beschikken over de copyright van elk ingezonden werk. 

7.2. Door deel te nemen aan de wedstrijd verlenen de deelnemers een niet-exclusieve, royalty-vrij, en 

eeuwigdurende licentie aan PEFC om hun foto(s) en kopies van hun foto(s) te reproduceren, te 

publiceren en te communiceren aan het publiek (op gelijk welke wijze en vertoning) in alle media 

wereldwijd in het kader van de werking van de organisatie. Dit bevat onder andere (lijst niet 

gelimiteerd) het gebruik in de context van: 

7.2.1. Integratie op de website www.pefc.org en andere PEFC-websites, websites van PEFC-leden, 

sociale media en nieuwsbrieven. 

7.2.2. Integratie in promotie-, pers- en marketingmateriaal (zoals persartikels en brochures) in relatie 

met PEFC en zijn leden. 

7.2.3. Het uitstallen tijdens tentoonstellingen. 

7.3. PEFC behoudt zich het recht om de foto’s te ‘croppen’ indien nodig. 

7.4. Deelnemers kunnen gecontacteerd worden om het gebruik van de foto’s te bespreken bij merchandise 

licenties (vb. affiches en drukwerk). 

7.5. De deelnemer is verantwoordelijk voor elke klacht die door een derde partij neergelegd wordt tegen 

de indiening van de foto. 

 

8. Disclaimer 

8.1. De informatie die verschaft wordt in dit document ‘Algemene voorwaarden’ is correct, maar PEFC 

behoudt zich het recht om het te veranderen zonder voorafgaande kennisgeving. Door deelname aan 

de wedstrijd, zijn deelnemers geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden en elke wijziging 
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genomen door de organisator. Elke inbreuk op deze voorwaarden door een deelnemer zullen hun 

deelname doen vervallen. Als een overtreding heeft plaatsgevonden, maar pas wordt ontdekt nadat 

de toekenning van een prijs, dan kunnen de organisatoren de toekenning van de prijs herroepen. 

 

9.  Gegevensbescherming  

9.1. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden beheerd door de organisatoren in 

overeenstemming met de principes van de Data Protection Act 1998 of de General Data Protection 

Regulator (GDPR) indien van toepassing. 

9.2. De organisatoren zullen de persoonlijke gegevens van de deelnemer (en de ouders van de deelnemer 

/ voogd indien van toepassing) verzamelen op het moment van registratie, en bekomen door andere 

communicatie met het oog op het beheer of alle bijbehorende activiteiten omtrent de wedstrijd. 

9.3. Door deelname, verleent de winnaar het recht aan PEFC om zijn of haar naam, gemeente en titel van 

winnaar te vermelden in de communicatie. 

9.4. Gegevens van deelnemers (naam en Instagramaccount naam) worden bewaard voor een duur van 
vijf (5) jaar na het einde van de fotowedstrijd. Daarna worden de gegevens gewist. Van deelnemer 
met winnende foto worden de volgende persoonsgegevens (volledige naam en e-mail) om 
auteursrechtelijke redenen en om de prijs te kunnen geven, bewaard. Op verzoek kunnen PEFC 
Belgium deelnemers informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die zij bewaren. 
Deelnemers hebben te allen tijde het recht om hun persoonsgegevens in te zien of te controleren en 
om deze te laten wijzigen, over te dragen, corrigeren of verwijderen. Als de deelnemers een van deze 
gegevensbeschermingsrechten willen uitoefenen, kunnen zij contact opnemen met info@pefc.be.  

9.5. Door aan de wedstrijd deel te nemen, stemmen de deelnemers in met deze procedure voor de 
verwerking van gegevens. Indien de deelnemers niet willen dat deze informatie wordt gebruikt, zal de 
deelname worden geannuleerd. 

 

 


