WIN EEN SMARTPHONE (t.w.v. 320 euro)!
Maak kans op een smartphone ter waarde van €320! Iedereen die deelneemt aan de wedstrijd
ontvangt een functionele 12 liter emmer! (Zolang de voorraad strekt)

Waag je kans!

Vul deze korte vragenlijst rond mechanische onkruidbestrijding in, druk hem af en bezorg hem ons
tijdens jouw bezoek aan de Werktuigendagen. Je vindt ons op zaterdag 21 en zondag 22 september, telkens van 9 u tot 18 u, op stand 459 in Oudenaarde.
Ik ben landbouwer:
o Ja
o Nee
Ik ben voornamelijk actief in de:
o Gangbare teelten
o Biologische teelten
o Zowel gangbare als biologische teelten
o Geen van beide
Bestrijd jij onkruiden al op een mechanische manier? (Zonder herbiciden):
o Ja
o Nee
Zou er vanuit Inagro een aparte dienstverlening moeten zijn rond mechanische onkruidbestrijding?
o Ja
o Nee
Ontbreken er volgens jou nog andere specifieke adviesdiensten bij Inagro?
_______________________________________________________________________

Schiftingsvraag:
Hoeveel adviesdiensten biedt Inagro op vandaag (september 2019) aan? ________________

Contactgegevens
Voornaam en naam: ________________________________________________________
Straat en nummer: _________________________________________________________
Postcode en gemeente: _____________________________________________________
Telefoonnummer: __________________________________________________________
E-mailadres: ______________________________________________________________

WEDSTRIJDREGLEMENT: " Win een smartphone t.w.v. 320 euro"
Artikel 1. Voorwerp van de wedstrijd
De organisator, Inagro vzw, organiseert een wedstrijd waarbij een smartphone (Samsung Galaxy A50 Zwart +
Bookcase) ter waarde van €320 weggeschonken wordt. De wedstrijd kadert binnen de deelname van Inagro aan
de Werktuigendagen 2019.
Artikel 2. Wie kan deelnemen?
De wedstrijd is toegankelijk voor alle land- en tuinbouwers. Personeelsleden van Inagro vzw en hun inwonende
familieleden worden uitgesloten van deelname. Je kan per e-mailadres slechts éénmaal deelnemen. Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van
de organisatoren.
Artikel 3. Deelnemen aan de wedstrijd
Deelnemen kan enkel via het wedstrijdformulier van Inagro tijdens de beurs (op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019). Je kan per e-mailadres slechts éénmaal deelnemen. Verkeerd gebruik van deze voorwaarden leidt
tot het verwijderen van de deelname uit de wedstrijd en verlies op het recht van een prijs.
Artikel 4. Verloop van de wedstrijd
Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op zaterdag 21 en zondag 22 september 2019, tijdens de Werktuigendagen. Enkel volledig ingevulde wedstrijdformulieren, inclusief de schiftingsvraag en persoonlijke gegevens, komen
in aanmerking voor de prijs. Wedstrijdformulieren dienen gedeponeerd te worden in de urne op onze beursstand
(nr. 459) tijdens de Werktuigendagen.
De winnaars zullen individueel per e-mail verwittigd worden tegen 15 oktober 2019. Deze e-mail zal verstuurd
worden naar het e-mailadres waarmee de deelnemer deelnam aan de wedstrijd. Indien dit niet correct blijkt te
zijn en/of er wordt niet gereageerd op de mail waarin wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn te
reageren, vervalt het recht op de prijs.
Artikel 5. Bepaling van de winnaars/Prijzen
De winnaar wordt bepaald op volgorde van het dichtst – zowel hoger of lager - bereiken van het juiste antwoord
op de schiftingsvraag. De deelnemer die het dichtst het antwoord van de schiftingsvraag benadert, wint de smartphone (Samsung Galaxy A50 Zwart + Bookcase) ter waarde van €320. Indien meerdere deelnemers hetzelfde
winnende antwoord geven, hebben ze allen recht op een prijs.
Per wedstrijd kan er slechts 1 bedrijf per postadres als winnaar worden aangeduid. Prijzen zijn niet inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaar wordt gewaarschuwd hoe zij
de prijs kunnen verkrijgen. De winnaars ontvangen na reactie op het e-mailbericht (zie Art. 4) een uitnodiging tot
afspraak.
Artikel 6. Overmacht/Voorbehoud
Inagro behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum
uit te stellen. Inagro behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name
om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Niettemin is Inagro niet verplicht alle ingezonden
formulieren systematisch te controleren en kunnen ze zich beperken tot het controleren van de winnaars. Tijdens
de wedstrijd kunnen eventuele toevoegingen of, in geval van overmacht, wijzigingen, gepubliceerd worden, na
kennisgeving door Inagro. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.
Artikel 7. Geschillen
Door aan deze wedstrijd deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement,
evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met
onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Inagro. Niet voorziene
gevallen zullen behandeld worden door de organisatoren. Elke uitspraak is bindend.
Artikel 8. Privacy
Inagro verzamelt enkel gegevens noodzakelijk voor het aanduiden van en communiceren met de winnaar. Na
afloop van de wedstrijd worden deze gegevens vernietigd en voor geen enkel ander doel gebruikt. Deelname aan
de wedstrijd impliceert dan ook de toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor bovenstaand doel. Alle
info over onze privacyregels vind je terug op www.inagro.be/privacyverklaring.

