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Algemene bepalingen 

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Natuurpunt vzw., waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in de  Coxiestraat 11, 2800 Mechelen 
(hierna “NP” genoemd). 

2. NP behoudt 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. 
NP kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. 

3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 
voor welke verplichting dan ook vanwege NP. 

4. 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. 

5. De wedstrijd staat open voor alle personen die lid zijn van Natuurpunt in 2019. 
Ingeval 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. 

6. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in het wedstrijdreglement. Er 
geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. 

7. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in 
natura. 

8. Van iedere deelnemer verzamelen we de volgende gegevens: Natuurpunt 
lidnummer, naam en voornaam, adres, e-mailadres. Deze worden gebruikt 
voor de verzending van de prijzen en het verstrekken van informatie over het 
verloop van de actie en de officiële prijsuitreiking. Ze worden na de actie 
verwijderd. Bij de officiële prijsuitreiking worden foto’s genomen van de 
aanwezigen die enkel worden gebruikt om te publiceren op Facebook en een 
digitale nieuwsbrief in het kader van de actie. Elke deelnemer heeft recht op 
inzage, correctie en verwijdering van de gegevens. 

9. De persoonsgegevens die Natuurpunt verzamelt vallen onder toepassing van 
de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) EU 2016/679 van 27 april 
2016. Meer info op https://www.natuurpunt.be/pagina/algemene-
voorwaarden-en-privacy 

10. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de 
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van deze algemene 
voorwaarden en het hierna volgende wedstrijdreglement. 

11. Het Belgische recht is van toepassing op deze wedstrijd en op het reglement 
en in geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van 
Mechelen bevoegd, behoudens andersluidende dwingende bepalingen. 
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Wedstrijdreglement 

1. De wedstrijd bestaat erin om nieuwe leden te werven voor NP door 
bestaande leden van NP. 

2. De wedstrijd loopt van 1 juli 2019 tot en met 1 oktober 2019. 
3. Het aanbrengen van leden gebeurt door middel van een aanbrengformulier 

dat zowel in papieren versie als digitaal beschikbaar is 
(www.natuurpunt.be/ledenwervenleden) 

4. Deelname aan de wedstrijd door de aanbrenger is pas mogelijk van zodra 
NP de betaling van het lidgeld of de ondertekende domiciliëringsopdracht 
van het aangebrachte lid ontvangen heeft. 

5. Onder nieuw aangebrachte leden verstaan we leden die geen lid waren van 
NP na 31/12/2017. Met andere woorden: hernieuwingen van 
lidmaatschappen die liepen tot 31/12/2018 of later worden uitgesloten van 
deelname. 

6. Elke deelnemer die minstens 1 nieuw lid aanbrengt waarvoor de betaling van 
het lidmaatschap werd ontvangen heeft recht op maximaal 1 prijs. 

7. Het nieuw aangebrachte lid ontvangt bevestiging van zijn/haar lidmaatschap 
en een welkomstpakket binnen de 10 werkdagen nadat NP de betaling van 
het lidgeld of de ondertekende domiciliëringsopdracht van het aangebrachte 
lid ontvangen heeft. 

8. De drie hoofdprijzen gaan naar de deelnemers die de meeste nieuwe leden 
aanbrengen. Bij gelijke stand is het aantal domiciliëringen bepalend. Als dat 
geen uitsluitsel brengt bepaalt de computer willekeurig de winnaar. Een 
winnaar van een hoofdprijs kan slechts 1 prijs winnen.  

9. De prijzen zullen opgestuurd worden aan de winnaars binnen een redelijke 
termijn. 

10. Een volledig overzicht van de te winnen hoofdprijzen is terug te vinden 
op www.natuurpunt.be/ledenwervenleden 
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