WESTRIJDREGLEMENT: “Mijn leukste telewerkplek”
Artikel 1 - Organisator van de wedstrijd "Mijn leukste telewerkplek"
De organisatoren zijn advies- en opleidingsbureaus die bedrijven ondersteunen bij de bewustmaking,
de invoering van wellness en telewerken en de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van
telewerken en hybride werken in overeenstemming met de digitale detox.
www.nestyourdesk.be
www.tryangle.be
www.digitaldetoxacademy.eu
Artikel 2 - Duur van de wedstrijd
De deelnemers kunnen hun foto delen vanaf 21 september 2021 om 00:00 tot 23 september 2021
om 23:59. De selectie van de winnaars en de prijsuitreiking heeft plaats op vrijdag 24 september
2021.
Artikel 3 - Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de wedstrijd "Mijn leukste
telewerkplek"
•

•
•

De wedstrijd staat open voor elke volwassene levende in België met een professioneel emailadres en dit voor het ontvangen van zijn prijs en een fysiek adres in België in geval van
een fysieke prijs.
De organisator kan zelf niet deelnemen aan de wedstrijd
De foto moet bij je thuis worden gemaakt en niet in jouw tuin, buitenruimte of andere
openbare en/of derde werkplek zoals een coworking-ruimte.

Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden
Post je foto op je Facebook, Linkedin of Instagram profiel met de hashtag
#journéenationaledutélétravail21 of #nationalethuiswerkdag21 en #tryangle #nestyourdesk #dda
Artikel 5 – Toekenning van de prijzen
•
•

Elke individuele deelnemer die de vereiste hashtags gebruikt, wordt aan de trekking
toegevoegd. Een onschuldige hand zal 8 winnaars trekken om de prijzen in ontvangst te
nemen.
Prijzen :
o 4 E-learnings "Mindful werken" (Tryangle) (NL + FR)
o 1 Boek “Digital Detox” (Digital Detox Academy) + een individuele sessie van 45
minuten met Christine Wittoeck (NL)
o 1 E-learning Digital detox in 4 weken – Basic (Digital Detox Academy) (NL)
o 1 Boek “Voorbij het Nieuwe werken” (NL)
o 1 personal coaching bij Nest Your Desk (45 minuten met Viviane Kock) (FR)

Artikel 6 - Prijsuitreiking van de winnaars
Vrijdag 24 september 2021 worden op de Facebook-pagina de namen van de winnaars bekend
gemaakt
De winnaars worden voor de aankondiging via onze Facebook-pagina persoonlijk op de hoogte
gebracht
Elke toegekende prijs is nominatief en niet inruilbaar voor een ander product of dienst.
Artikel 7 - Algemene wedstrijdvoorwaarden

De wedstrijd "Mijn beste telewerkplek" is gratis en wordt georganiseerd voor de periode van 21
september 2021 00:00 tot 23 september 2021 23:59
Deelname buiten de data zal niet in aanmerking worden genomen
Het aantal foto's per deelnemer is beperkt tot één foto en daarom wordt slechts één prijs per auteur
toegekend
De organisator behoudt zich het recht voor om geen afbeelding buiten het onderwerp te selecteren
of die de geest van de wedstrijd of de weergave van het thema zou schaden
De deelnemer moet de eigenaar zijn van de verzonden foto
Omwille van de privacy zullen geen gegevens gebruikt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke
toestemming
Artikel 8 - Exploitatie van de foto's
•

Foto's van alle deelnemers

Elke deelnemer machtigt Nest Your Desk om alle of een deel van de ingezonden foto's te
reproduceren, te vertegenwoordigen, aan te passen en uit te zenden voor de duur van de wedstrijd
en daarna. Deze machtiging wordt gratis verleend en geeft geen aanleiding tot enige vergoeding.
Bovendien kunnen sommige foto's worden opgenomen in de bibliotheek van het bedrijf en als
zodanig worden gebruikt om elke interne of externe communicatie van Nest Your Desk te illustreren.
Deze exploitatielicentie is geldig voor de hele wereld gezien de wereldwijde karakter van internet, en
voor elk elektronische ondersteuning.
De foto's zullen worden gepubliceerd op Facebook, LinkedIn en de website van de organisatoren
www.nestyourdesk.be / www.tryangle.be / www.digitaldetoxacademy.be
•

Foto van de winnaars

De winnaars machtigen de organisatoren uitdrukkelijk om hun foto te reproduceren, te
vertegenwoordigen en aan te passen op elk type ondersteuning (papier, elektronisch) in het kader
van interne en /of externe communicatie; Deze machtiging is wereldwijd geldig, gezien het
wereldwijde karakter van internet, tijdens en na de wedstrijd en wordt gratis verleend: het geeft
daarom geen aanleiding tot een vergoeding.
Auteursrecht: Elke deelnemer aan de wedstrijd kan op elk moment de intrekking van zijn / haar foto
aanvragen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de organisatoren
•

De auteurs van de foto's zijn als enige verantwoordelijk voor de eventuele rechten met
betrekking tot de afbeeldingen die ze presenteren.

Elke deelnemer garandeert dat hij / zij het auteursrecht bezit op de verzonden foto's.
Daarom behoudt de organisator zich het recht voor om een foto in te trekken die vervalst zou zijn of
die van internet zou zijn genomen. De foto's zijn gemaakt door degenen die ze deponeren:
bovendien maken ze de reproductie en de gratis weergave in het kader van de wedstrijd mogelijk.
Elke deelnemer garandeert Nest Your Desk dat de foto's die hij / zij verzendt op geen enkele manier
inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief eventuele intellectuele eigendomsrechten of
beeldrechten van de gefotografeerde of vertegenwoordigde personen) en dat van hen alle
benodigde vergunningen voor de onder deze verordening vallende bedrijven verkregen.
De bewezen wil om vals te spelen of de poging tot vals spelen, met name aangetoond door het
creëeren van valse identiteiten of het gebruik van een automatische robot, kunnen worden bestraft
met het formele en definitieve verbod om deel te nemen aan de wedstrijd.

Deze machtiging is geldig voor elke tot nu toe of onbekende ondersteuning, voor alle middelen
(kranten, intranet, etc.) en voor een periode van 3 jaar vanaf 21 september 2021. Op deze vervaldag
gebruikebn de organisatoren niet langer de foto's die door deelnemers in nieuwe media zijn
ingezonden. De organisatoren mogen echter bestaande papieren publicaties behouden zolang de
voorraad strekt en kan oude elektronische publicaties online laten.

•

Toestemmingen

Deelnemers staan, tenzij anders vermeld, elk intern en extern promotiegebruik toe dat door de
organisatoren wordt gemaakt en foto's die zij in de wedstrijd indienen, ongeacht of ze een prijs
hebben gewonnen, zonder aanspraak te maken op andere rechten of vergoedingen dan de partij die
hen toekomt. De auteurs van de foto's accepteren, zonder enig voorbehoud, de modaliteiten volgens
dewelke hun foto's zullen worden verspreid. De organisatoren profiteren niet van het directe gebruik
van de door de deelnemers voorgestelde foto's.
Artikel 9 - Verbinding en gebruik
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor misbruik van de internettoegang, het ontvangen
van materialen of enige andere technische verbinding die de succesvolle voltooing van de wedstrijd
verhindert. Deelname van internet aan de wedstrijd impliceert kennis en acceptatie van de
kenmerken en beperkingen van internet, met name wat betreft de technische prestaties, de
responstijd om informatie te raadplegen, op te vragen of over te dragen. Het gebrek aan
bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijke omleidingen en het risico van besmetting door
virussen die op het netwerk circuleren, zullen niet de verantwoordelijkheid van de organisatoren op
zich nemen.
Artikel 10 - Aanvaarding van de regels
Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van de regels, beschikbaar op de websites
hieronder tijdens de gehele wedstrijdperiode.
www.nestyourdesk.be
www.tryangle.be
www.digitaldetoxacademy.eu
Elk gebrek aan informatie of een verkeerde voorstelling van identiteit of adres zal automatisch
resulteren in de eliminatie van deelnemer aan de wedstrijd. De organisatoren behoudt zich het recht
voor om de nauwkeurigheid van door deelnemers versterkte informatie te controleren.
Artikel 11 - Incidenten - Aansprakelijkheid
De organisatoren behouden zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, aan te passen, uit te
stellen, stop te zetten, in te korten of uit te breiden als omstandigheden buiten zijn macht hem
daartoe dwingen. Het kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Voor deze wijzigingen kunnen
de organisatoren op elke passende manier vooraf worden geïnformeerd. In geen geval kunnen de
organisatoren aansprakelijk worden gesteld voor enig materieel of lichamelijk letsel van een
deelnemer of een derde als gevolg van deelname aan de wedstrijd.
Artikel 12 - Geschillenbeslechting
Elke klacht moet schriftelijk worden gericht aan één van de organisatoren per mail uiterlijk binnen de
maand volgend op de bekendmaking van de winnaars op vrijdag 24 september 2021.
In geval van betwisting trachten de partijen hun geschil in der minne te schikken. Anders worden alle
geschillen of gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist door de organisatoren, waarna de
beslissing definitief is.

Elke deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van deze regels. Alle verdere
informatie kan worden verkregen via e-mail op het volgende adressen: viviane@nestyourdesk.be
/ kim@tryangle.be, christine@digitaldetoxacademy.be

Artikel 13 - Facebook
De wedstrijd "Mijn leukste telewerkplek" wordt georganiseerd op de Facebook-pagina’s van Nest
Your Desk, Tryangle, Digital Detox Academy. Facebook is echter niet betrokken bij deze wedstrijd en
wijst elke aansprakelijkheid af.
Deze wedstrijd is niet gekoppeld aan Facebook. Daarom wordt deze actie niet beheerd, gesponsord
of goedgekeurd door Facebook.

