
Wedstrijdreglement Rookvrije Jeugdverenigingen 2022 

 
Deze social media-wedstrijd wordt georganiseerd door Kom op tegen Kanker vzw, met zetel te 
Koningsstraat 217, 1210 – Brussel, BTW nummer BE 0442 528 054 en de Stichting tegen Kanker SON, 
met zetel te Leuvensesteenweg 479, 1030 – Brussel, BTW nummer BE 0873 268 432.  
 
Op deze wedstrijd is onderstaand wedstrijdreglement van toepassing. Door deel te nemen aan deze 
wedstrijd gaat de deelnemer zonder enig voorbehoud akkoord met voorliggend 
wedstrijdreglement. Kom op tegen Kanker en de Stichting tegen Kanker kunnen op eender welk 
ogenblik wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdreglement. De wedstrijd wordt georganiseerd in het 
kader van de campagne Generatie Rookvrij.  
 

Looptijd wedstrijd 
 
De wedstrijd loopt van 7 februari tot en met 24 februari 2021 om 23.59 uur. 
 

Deelname aan de wedstrijd 
 
Aan deze wedstrijd kan iedere persoon vanaf 18 jaar oud, die in België woont, deelnemen met 
uitzondering van personeel en familieleden van Kom op tegen Kanker, de Stichting tegen Kanker en 
de campagne Generatie Rookvrij. Minderjarigen kunnen deelnemen aan de wedstrijd, als zij 
daarvoor de ouderlijke of voogdelijke toestemming hebben. Kom op tegen Kanker en de Stichting 
tegen Kanker kunnen ervan uitgaan dat wanneer een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd zij 
deze toestemming daadwerkelijk heeft verkregen.   
 
Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd onderneemt men volgende stappen: 

• Surfen naar de Facebook-of Instagrampagina van Generatie Rookvrij  
www.facebook.com/generatierookvrij  
www.instagram.com/generatierookvrij/  

• Een jeugdbeweging taggen in de comments-afdeling van de wedstrijdpost, voor 24 februari 
23.59 uur. 

 
De winnaar is de jeugdvereniging die het meest is getagd in de comments bij de wedstrijdpost. 
 

Prijs en bekendmaking winnaar  
 
Deelnemers maken als eerste prijs kans op een signalisatiebord “Hier speel ik rookvrij”, 400 x 
600mm. De tweede prijs is een geperforeerd Heras-doek “Hier speel ik rookvrij” 3360 x 1750 mm. 
Generatie Rookvrij neemt de verzendkosten op zich. 
 
De prijzen kunnen niet in geld worden omgezet of worden overgedragen aan derden. Generatie 
Rookvrij kan op elk ogenblik de inhoud van de prijs wijzigen. 
 
De winnaars worden op 25 februari gecontacteerd, en mits hun toestemming bekend gemaakt op 
sociale media. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd via de officiële Facebookpagina of het 
Instagramprofiel van Generatie Rookvrij. Het e-mailadres van de winnaar zal opgevraagd worden en 
het contact zal verder via mail verlopen.  
 

http://www.facebook.com/generatierookvrij
http://www.instagram.com/generatierookvrij/


Als Generatie Rookvrij contact met u wenst op te nemen betreffende uw deelname, zullen wij dit 
doen via e-mail met de extensie 'generatierookvrij.be'. E-mail die afkomstig lijkt te zijn van Generatie 
Rookvrij, maar met een andere extensie (bijvoorbeeld hotmail.com, yahoo.com) moet worden 
beschouwd als verdacht. Reageer NIET op een e-mail als u niet zeker weet dat deze van Generatie 
Rookvrij afkomstig is. Als u enige twijfel hebt, verzoeken wij u contact met Generatie Rookvrij op te 
nemen. 
 
 Als wij geen antwoord ontvangen nadat wij redelijke pogingen hebben ondernomen om contact op 
te nemen en binnen een redelijk tijdsbestek, of de winnaar weigert de prijs te accepteren, dan 
behoudt Generatie Rookvrij zich het recht om de prijs toe te kennen aan een alternatieve winnaar.  
 
De uitslag van de wedstrijd is bindend. De beslissing rond de aanduiding van de winnaar is definitief 
en onherroepelijk. Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden 
gecorrespondeerd. 
 
Generatie Rookvrij kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer, in geval van overmacht of 
andere onvoorziene omstandigheden de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of 
geannuleerd.   
 
Generatie Rookvrij is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen 
die zich zouden kunnen voordoen door het winnen van de prijs of de deelname aan de wedstrijd.  
 
Generatie Rookvrij is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken zoals beschadiging vertraging, 
verlies of vernietiging van de prijs wanneer de prijs per post wordt bezorgd.  
 

GDPR 
 
Generatie Rookvrij is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de 
deelnemer in het kader van de wedstrijd.  
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer uitdrukkelijk de toestemming voor de 
verwerking van zijn persoonsgegevens door Generatie Rookvrij in het kader van deze wedstrijd. De 
verzamelde persoonsgegevens zijn enkel voor gebruik in het kader van deze wedstrijd en worden 
niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming.  
 
Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer 
van deze gegevens (GDPR) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van 
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschikt de 
deelnemer over de mogelijkheid om de verstrekte gegevens na te kijken, te corrigeren of te wijzigen, 
te laten overdragen of te laten wissen. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag 
vergezeld van een bewijs van identiteit te doen naar info@generatierookvrij.be / 
info@generationssanstabac.be .  
 

Regeling Facebook 
 
Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook 
en kan niet met Facebook worden geassocieerd. De deelnemer kan ook geen enkele vordering 
richten ten aanzien van Facebook met betrekking tot deze wedstrijd. 
 

Regeling Facebook en Instagram  

mailto:info@generatierookvrij.be
mailto:info@generationssanstabac.be


 
Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook 
en Instagram en kan niet met Facebook en Instagram worden geassocieerd. De deelnemer kan ook 
geen enkele vordering richten ten aanzien van Facebook en Instagram met betrekking tot deze 
wedstrijd. 
 
Het Belgische recht is van toepassing op dit wedstrijdreglement. In geval van geschillen zijn 
enkel de Nederlandstalige rechtbanken te Brussel bevoegd,  onverminderd het 
recht van de consument om de zaak voor de rechter te laten brengen van zijn woonplaats.  
 
 


