
 
Reglement – fotowedstrijd 2019

Organisator 
Fedbeton vzw, met maatschappelijke zetel te Lombardstraat 42, 1000 Brussel.  

Algemene bepalingen 
De bedoeling van de wedstrijd is om mooie foto’s te verzamelen die onze sector in 
een mooi daglicht stellen. Het kan gaan om bijzondere werven, mensen in actie op 
de centrale, een vrachtwagen of een pomp, enz. 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de volledige inhoud 
van dit reglement. Inzendingen die niet voldoen aan de onderstaande voorwaarden 
worden uitgesloten.  

Wie kan deelnemen? 
Alle werknemers van onze leden. 

Hoe deelnemen? 
Door een of meerdere foto’s per mail naar info@fedbeton.be te sturen met 
vermelding “fotowedstrijd” in het onderwerp. Vermeld ook bij welk bedrijf u 
werkzaam bent en wat daar uw functie is. 
Bij iedere foto wordt een korte beschrijving gegeven over de foto. Indien van 
toepassing dient de naam van de werf, de aannemer, de architect, het 
studiebureau vermeld te worden. 
De foto’s dienen ten laatste op 30 september 2019 toe te komen. 

Specificaties 
De foto’s moeten in een zo hoog mogelijke resolutie bezorgd worden. Enkel foto’s 
in jpg-, gif- of png-formaat worden aanvaard. 
Alle beeldmateriaal moet getuigen van respect voor de mens, de natuur en de 
omgeving. 

Wie wint? 
De leden van de raad van bestuur van Fedbeton zijn de jury voor deze wedstrijd. 
Tijdens de raad van bestuur van december 2019 zullen de ingezonden foto’s 
beoordeeld worden. 
Tegen de beslissing van de jury staat geen verhaal open en over de uitslag van de 
wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. 

De beste foto zal gebruikt worden op de cover van het jaarverslag dat in het 
voorjaar 2020 gepubliceerd wordt. 

De tweede en derde foto worden eveneens gebruikt in het jaarverslag. 

De winnaars zullen op de algemene vergadering van 2020 bekendgemaakt worden 
en zullen dan een ludiek cadeau ontvangen. 

mailto:info@fedbeton.be


 
Andere voorwaarden 
Alle ingezonden foto’s kunnen door Fedbeton gebruikt worden voor publicaties en 
promotiedoeleinden, zowel online als offline en zonder dat hiervoor enige extra 
toestemming of vergoeding verschuldigd is. 
De deelnemer is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de toestemming met 
betrekking tot het onderwerp/de inhoud van de foto. De deelnemer verklaart dat 
mensen die herkenbaar in beeld worden gebracht geen bezwaar hebben tegen 
publicatie en dat het afgebeelde materiaal niet auteursrechtelijk beschermd is. 
Fedbeton is niet aansprakelijk voor vorderingen of klachten naar aanleiding van 
inbreuk op rechten van derden of schade geleden door derden als gevolg van het 
onderwerp of de inhoud van inzendingen. 
De deelnemer verklaart dat het materiaal dat hij/zij uploadt in de 
wedstrijdmodule vrij is van virussen, spyware of andere malware. Enige schade die 
Fedbeton vzw lijdt door eventuele malware zal verhaald worden op de persoon die 
het materiaal heeft doorgestuurd.  
Fedbeton vzw heeft het recht om bepalingen in dit reglement aan te passen.  

Bescherming van de privacy 
Fedbeton vzw behandelt de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk, met respect 
voor de persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). 
De gegevens van een deelnemer worden gebruikt om contact op te nemen als hij of 
zij de winnaar is en om de winnaar aan te kondigen op de website en sociale 
media.  
Winnaars worden per e-mail of per telefoon gecontacteerd.  
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