
 
 

    
 

 

Wedstrijdreglement Faba 
“Win For Swim” 

 
 

1. De Federatie van Algemene Bouwaannemers (Faba) is een vzw, waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is te Lombardstraat 42, 1000 Brussel. De Faba 
organiseert de wedstrijd “Win For Swim” onder de vorm van krasbiljetten. Deze 
biljetten zullen worden uitgedeeld op de Belgian Pool Day (3 oktober 2020). 

 
 

2. Om geldig te kunnen deelnemen aan deze wedstrijd, moet de deelnemer aan de 
wedstrijd: 
 

a. Zich begeven naar één van de deelnemende locaties aan de Belgian Pool 
Day op 3 oktober (vooraf inschrijven). De lijst met de deelnemende 
bedrijven bevindt zich op de website van de Belgian Pool Day: 
www.belgianpoolday.be; 

b. Zijn/haar biljet vragen aan de verantwoordelijke van het betrokken 
bedrijf;  

c. Alles wegkrassen op het biljet; 
d. De algemene voorwaarden van de wedstrijd “Win For Swim” aanvaarden. 

 
3. Om de Faba-wedstrijd te winnen, moet de deelnemer niet enkel drie zwembaden 

tevoorschijn hebben gekrast op zijn krasbiljet, maar moet hij/zij ook een kopij 
van zijn/haar biljet (foto of scan) sturen naar het volgend e-mailadres: 
communicatie@confederatiebouw.be. De winnaar moet zijn/haar gegevens 
(naam, voornaam, adres en telefoonnummer) vermelden, alsook de locatie/het 
bedrijf waar hij/zij het biljet heeft gekregen. Hij/zij zal ook het antwoord moeten 
geven op de volgende vraag: Hoeveel zwembaden werden er (gemiddeld) in 
België gebouwd in 2019? 
 

4. Het secretariaat van de Faba behoudt zich het recht voor om onscherpe foto’s, 
valse biljetten of andere zaken die niet beantwoorden aan de vereiste 
voorwaarden ter promotie van de Faba en diens groepering van Algemene 
Aannemers van Zwembadbouwers en de producten die hen betreffen, uit de 
wedstrijd te verwijderen en/of van de wedstrijd uit te sluiten.  
 

5. De beloning van deze wedstrijd bedraagt 2 500 euro (excl. btw) voor de bouw 
van een zwembad. Deze geldprijs is strikt persoonlijk en kan niet aan een derde 
worden overgedragen. De prijs kan niet worden onderhandeld of omgeruild, 
noch worden betaald in contanten. Hij wordt aan de winnaar ter beschikking 
gesteld onder de vorm van een terugbetaling van diens facturen voor een waarde 
van 2 500 euro (excl. btw) zonder enige andere verantwoordelijkheid in hoofde 
van de organisator. De facturen moeten betrekking hebben op werken voor de 
aanleg van een zwembad; als dit niet het geval is, dan heeft de vzw Faba het recht 
om de betaling te weigeren. De werken moeten worden uitgevoerd door een 
erkende aannemer-zwembadbouwer die lid is van de groepering van Algemene 
Aannemers van Zwembadbouwers, naar keuze: www.zwembad-bouwers.be/een-
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aannemer-zoeken. De prijs is geldig gedurende 36 maanden te rekenen vanaf de 
uitreiking ervan. 
 

6. Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis.  
 

7. Eens de prijs werd uitgereikt, valt hij volledig onder de verantwoordelijkheid van 
de winnaar. De Faba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, 
lichamelijke letsels of ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien 
uit de betrokken prijs, noch voor de eventuele (bijkomende) kosten of uitgaven 
verbonden met de toekenning of het gebruik van de geldprijs. 
 

8. De Faba is niet verantwoordelijk voor en kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor eventuele schade, lichamelijke letsels of ongevallen die rechtstreeks of 
onrechtstreeks voortvloeien uit de wedstrijddeelname. 
 

9. De winnaar kan worden gevraagd om deel te nemen aan een korte ceremonie 
voor de uitreiking van zijn/haar prijs. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, 
aanvaardt de deelnemer dat zijn/haar naam maar ook zijn/haar foto in de media 
zouden worden gepubliceerd. 
 

10. De beelden, foto’s, films en andere mediadragers genomen tijdens de wedstrijd 
kunnen vrij door de Faba worden gebruikt in het kader van de promotie ervan en 
van volgende edities of soortgelijke wedstrijden die zouden worden 
georganiseerd. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt de deelnemer in met 
dit gebruik. 
 

11. Onder deelnemer wordt verstaan elke persoon die in België verblijft en die aan 
de voorwaarden voldoet beschreven in dit reglement. De Faba behoudt zich het 
recht voor om de naleving van deze voorwaarden door de ingeschreven 
kandidaten te verifiëren. De Faba kan elke kandidatuur afwijzen waarvan zij zou 
menen dat deze niet aan deze voorwaarden voldoet. Deze beslissingen zijn 
onherroepelijk en niet vatbaar voor enige schadeloosstelling. 
 

12. De deelnemers, fysieke personen, aan de wedstrijd van de Faba moeten minstens 
18 jaar oud zijn. Om zich in te schrijven voor de wedstrijd moet de deelnemer 
ook in staat zijn om het bewijs te leveren van zijn identiteit en leeftijd. 
 

13. De deelname brengt de volledige en gehele aanvaarding met zich van dit 
reglement, met inbegrip van de latere beslissingen waartoe de organisatoren 
zouden worden gebracht om de goede uitvoering ervan te garanderen. 
 

14. De Faba behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaandelijke mededeling, 
de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of te annuleren 
(bijvoorbeeld omwille van de coronacrisis), het wedstrijdreglement aan te 
passen, met name in geval van overmacht of om redenen onafhankelijk van haar 
wil, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige compensatie of tussenkomst ten 
aanzien van de deelnemers. De Faba kan hiervoor niet aansprakelijk worden 
gesteld. In alle gevallen behoudt de Faba zich het recht voor om de 
aangekondigde datum van de wedstrijd uit te stellen. 
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15. De Faba kan tijdens de wedstrijd iedere deelnemer uitsluiten die zich ongepast 

zou gedragen. Deze beslissingen zijn onherroepelijk en niet vatbaar voor enige 
schadeloosstelling. Deze uitsluiting kan de diskwalificatie van rechtswege van 
diens deelname tot gevolg hebben zodat hij/zij niet langer de mogelijkheid heeft 
om een prijs te winnen. 
 

16. In geval van schending van een clausule van dit reglement, poging tot bedrog of 
valsspelen, kan de deelnemer zich niet meer beroepen op enig recht op de 
voorziene beloning/prijs. De organisatoren behouden zich voor het overige het 
recht voor om elke deelnemer uit te sluiten die bedrog zou hebben gepleegd of 
zou hebben valsgespeeld of dit reglement zou hebben ontweken/ontdoken. De 
Faba kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

 
17. Elke betwisting of klacht betreffende deze wedstrijd kan worden gestuurd per 

aangetekend schrijven naar de Faba, Lombardstraat 42, 1000 Brussel. 
 

18. De Faba handelt in overeenstemming met de wet van 1992 tot bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer en het Reglement (GDPR) met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens en het recht om vergeten te worden. De 
informatie verzameld in het kader van deze wedstrijd wordt enkel verzameld 
met dat doel en zullen niet onthuld of meegedeeld worden aan derden. 
 

19. Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving en zal worden 
geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Alle 
eventuele geschillen die eruit volgen of die deze actie betreffen en die niet in der 
minne kunnen worden geregeld, zullen uitsluitend bij de bevoegde rechtbanken 
van Brussel aanhangig worden gemaakt. 
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