
WEDSTRIJDREGLEMENT voor de inzameling van gsm’s i.k.v. 
de GSM-actie 2019 in naam van Recupel. 
 
1. Algemeen 
 
De wedstrijd wordt georganiseerd door de Vereniging Zonder 
Winstoogmerk Recupel ingeschreven in de Kruispuntbank 
van Ondernemingen onder het nummer 0473. 923. 093 met 
vennootschapszetel te 1030 Brussel aan de Auguste 
Reyerslaan 80. De inzameling van de gsm’s loopt van 
maandag 27 mei 2019 tot en met vrijdag 14 juni 2019.	

 
2. Beschrijving deelnemersgroep 
 
Deze actie staat open voor alle bedrijven in Vlaanderen en 
Brussel die zich binnen de periode van 17 mei 2019 t.e.m. 2 
juni 2019 inschreven voor de actie en die hierbij op ten 
laatste maandag 3 juni 2019 een officiële bevestigingsmail 
van Recupel ontvangen hebben, met uitzondering van bij de 
actie betrokken personeelsleden van Recupel en van alle 
leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de opzet 
van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor 
reclame en promotie.  
 
3. Deelname 
 
Recupel heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en 
zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) het recht 
deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of 
actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij aanpassing van de 
actievoorwaarden zal de aangepaste versie van het 
wedstrijdreglement zo snel mogelijk op de landingspagina 
www.calltoparty.be worden geplaatst. Voor zover in deze 
actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn voorzien, zal 
Recupel over deze gevallen beslissen. 

Recupel behoudt zich het recht voor te allen tijde deelname 
aan de actie op te schorten of te beëindigen indien er op 
enige wijze in strijd wordt gehandeld met de voorwaarden of 
enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf te 
melden, zonder opgaaf van reden, naar eigen inzicht zonder 
dat Recupel hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. 
Recupel behoudt zich tevens het recht voor om de actie (en 
actievoorwaarden) naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of 
te wijzigen en/of de prijzen die kunnen worden gewonnen te 
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 

Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven komen niet in 
aanmerking voor toekenning van de prijs en kunnen door de 
organisatie worden uitgesloten van deelname.  

De persoonlijke gegevens dienen puur ter verificatie van en 
communicatie met de winnaars en zullen niet zonder 
toestemming voor commerciële doeleinden worden ingezet. 

Voor een rechtsgeldige deelname dient de verantwoordelijke 
van het deelnemende bedrijf te surfen naar de 
landingspagina www.calltoparty.be en daar de gegevens in te 
vullen als aanvraag voor deelname.  
 
De deelnemers aan de GSM-actie worden opgedeeld in 2 
categorieën, namelijk:  

1. Kleine bedrijven in Vlaanderen en Brussel met max. 
30 werknemers op het ogenblik van de inschrijving. 

2. (Middel)grote bedrijven in Vlaanderen en Brussel 
met meer dan 30 werknemers op het ogenblik van 
de inschrijving.	

 
Men wordt enkel beschouwd als deelnemer wanneer men na 
het invullen van het deelnameformulier binnen de periode van 
vrijdag 17 mei 2019 t.e.m. maandag 3 juni 2019 een officiële 
mail van Recupel mag ontvangen waarin de deelname 
bevestigd wordt. De deelnemer moet zijn deelname uiterlijk 
registreren op zondag 2 juni 2019 om 23:59 uur. Elk 

deelnameformulier dat onvolledig is of niet is geregistreerd 
voor maandag 3 juni 2019, is ongeldig.  
 
Om geldig te kunnen deelnemen, moet de vennootschap 
over een Belgisch ondernemingsnummer beschikken en in 
België gevestigd zijn. 
 
Het maximum aantal deelnemende bedrijven is beperkt tot 
200. Dit aantal is cumulatief voor beide categorieën. 
 
4. Persoonsgegevens 
	
Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen 
inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer c.q. 
bescherming van de persoonsgegevens en de verordening 
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, stelt vzw 
Recupel de deelnemers op de hoogte van het opnemen van 
hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat uitsluitend 
voor interne doeleinden wordt gebruikt en dat nodig is voor 
het goede verloop van deze actie. De betrokkene heeft 
tevens recht op verbetering en kan ten alle tijden vragen dat 
deze gegevens verwijderd worden indien hij/zij verder wenst 
deel te nemen aan deze wedstrijd.		 
 
De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om 
deze gegevens geheim te houden. Door de checkbox 
‘wedstrijdreglement gelezen en goedgekeurd’ aan te klikken 
bij het inschrijvingsformulier, geeft de deelnemer toe dat het 
verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico 
is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke 
gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden 
op de organisator. Bijkomende inlichtingen kunnen worden 
verkregen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), 
Drukpersstraat 35, te 1000 Brussel. 	
 
5. Gegevensbescherming 

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) 
ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van 
herkomst. We bewaren en gebruiken deze algemene 
bezoekgegevens niet als individuele (persoons)gegevens, 
maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze 
site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit 
en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. 

E-mailadressen 

We gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is 
opgegeven en voor andere marketing- of service doeleinden, 
voor zover daarvoor voorafgaande toestemming is verleend. 
Deze toestemming(en) is/zijn altijd weer in te trekken via onze 
site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. 
Bovendien wordt deze mogelijkheid in elke marketing- en 
service e-mail geboden middels een rechtstreekse verwijzing 
naar onze site. We verstrekken geen e-mailadressen aan 
derden ten behoeve van commerciële doeleinden.  

Verder bewaren en gebruiken we alle informatie, die u 
vrijwillig via onze site aan ons verstrekt, ten behoeve van 
marketing- en servicedoeleinden (volgens onze 
deelnemingsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden). 

De door u opgegeven persoonsgegevens worden 
voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
behandeld en beveiligd. Mochten we uw informatie willen 
gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit 
privacybeleid, dan zullen we u hierover vooraf inlichten. U 
wordt dan in de gelegenheid gesteld om tijdig bezwaar te 
maken tegen dergelijk gebruik van persoonsgegevens. Op 
verzoek verlenen we onze klanten inzage in alle informatie die 



we over hen vastleggen. Hieronder wordt mede verstaan de 
mogelijkheid om eventuele onjuiste persoonsgegevens te 
corrigeren. 

U heeft, onder de wettelijke bepaalde voorwaarden, het recht 
op inzage, rectificatie, gegevenswissing, beperking van de 
verwerking, overdraagbaarheid, bezwaar en recht op 
intrekken van toestemming. Indien u uw rechten ten aanzien 
van Recupel wilt uitoefenen, gelieve uw verzoek dan per mail 
te richten aan Recupel vzw (privacy@recupel.be) in bijlage 
met met een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart.  

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst via onze site 
gelden de algemene voorwaarden, waaronder dit 
privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke 
overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar 
de tekst ervan.  

Indien u vragen of opmerkingen zou hebben met betrekking 
tot ons privacybeleid, gelieve dan contact met ons op te 
nemen via privacy@recupel.be. 

6. Wedstrijdprocedure 
 
In week 22 en 23 wordt de bedrijven die als rechtsgeldige 
deelnemers werden gevalideerd voor de GSM-actie, een 
inzamelbox toegestuurd. Het deelnemende bedrijf wordt 
verantwoordelijk gesteld voor het garanderen van 
aanwezigheid bij de aanlevering van de inzamelbox. Zo kan 
de deelnemer op het inschrijvingsformulier ingeven op welk 
tijdstip de box geleverd kan worden. Indien de inzamelbox 
alsnog niet geleverd kan worden bij het deelnemende bedrijf 
wegens afwezigheid op het doorgegeven adres of andere 
redenen, dient de deelnemer rechtstreeks contact op te 
nemen met Recupel. Het is de bedoeling de inzamelbox op 
een prominente plaats in het bedrijf te voorzien zodat alle 
medewerkers de mogelijkheid hebben om hun gsm’s 
gedurende week 22, 23 en 24 te deponeren in de 
inzamelbox. Enkel en alleen de gsm’s die in de inzamelbox 
ingediend worden, worden opgenomen in de telling. De 
inzameling start vanaf maandag 27 mei 2019 en loopt ten 
einde op vrijdag 14 juni 2019 om 23:59 uur. Vanaf zaterdag 
15 juni mag er niks meer worden ingezameld in de boxen.  
 
In week 25 worden de inzamelboxen opgehaald door de 
logistieke diensten van de Vreese Logistics, in opdracht van 
Recupel. De verantwoordelijke van het deelnemende bedrijf 
wordt ten minste 1 dag voor de ophaling op de hoogte 
gebracht.   
 
Nadat alle inzamelboxen opgehaald werden bij de 
deelnemende bedrijven en gestockeerd werden in de 
magazijnruimtes van de Vreese te Oudenaarde, kan de telling 
aanvatten.  
 
7. Prijzen 
	
Elk deelnemend bedrijf maakt kans op het winnen van een 
aantal tickets voor de Foute Party van Q-music die 
plaatsvindt op vrijdag 28 juni 2019 in Flanders Expo te Gent.  
 
In totaal worden er 100 tickets voor de Foute Party verdeeld. 
Per deelnemerscategorie wordt 1 winnaar bekend gemaakt. 
Volgende verdeelsteulel wordt hierbij gehanteerd:  

• Winnaar in categorie 1 (kleine bedrijven met max. 
30 werknemers): 30 tickets van het totaal aantal 
tickets (incl. drank- en eet voucher t.w.v. 20 euro 
per persoon en ontvangst door een hostess).  

• Winnaar in categorie 2 ((middel)grote bedrijven 
met meer dan 30 werknemers): 70 tickets van het 
totaal aantal tickets (incl. drank- en eet voucher 
t.w.v. 20 euro per persoon en ontvangst door een 
hostess). 

	

Prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd, 
blijven eigendom van de organisator (vzw Recupel). Indien 
een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van 
de organisator. De organisator bepaalt eenzijdig welke 
winnaar welke prijs krijgt. Zo kan de verdeelsleutel die 
bepaalt hoeveel tickets er gewonnen worden per categorie 
wijzigen naar gelang het aantal inschrijvingen en het resultaat 
per categorie. De prijzen kunnen in geen geval ingeruild 
worden tegen hun waarde in speciën. 
 
 
 
8. Jurering 
 
De telling vindt plaats op vrijdag 21 juni 2019 te Oudenaarde, 
bij Bedrijvenpark Coupure 16, de Vreese Logistics. Volgende 
procedure wordt hierbij gevolgd: 

1. Opdeling dozen per deelnemerscategorie 
2. Weging alle dozen 
3. De 10 zwaarste dozen per categorie worden 

weerhouden en hierop wordt een telling uitgevoerd 
4. Het meeste aantal gsm’s per categorie is bekend 

en op basis daarvan wordt een winnaar aangeduid 
5. Er is maximaal één winnend bedrijf per categorie.  
6. Bij een gelijk aantal ingezamelde gsm’s, wordt het 

bedrijf met het hoogste gewicht in de 
desbetreffende categorie aangeduid als de 
winnaar. 

 
Er wordt een gerechtsdeurwaarder aangesteld, met name de 
heer Bergé, die er tijdens de telling op zal toezien dat alles op 
een rechtsgeldige wijze uitgevoerd wordt. Bij de telling wordt 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bedrijven met 
max. 30 werknemers en bedrijven met meer dan 30 
werknemers, bijgevolg geldt bovenstaande voor de telling in 
beide deelnemerscategorieën.  
 
Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke 
poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding 
geven tot diskwalificatie en uitsluiting. 
	
De 2 winnaars worden persoonlijk verwittigd via e-mail op het 
adres vermeld op het deelnameformulier. Dit gebeurt op 
vrijdag 21 juni 2019.   
 
Mochten de winnende bedrijven na 3 dagen niets van zich 
laten horen zal nog eenmaal contact per mail worden 
gezocht. De winnaar krijgt nogmaals de kans om zich binnen 
een periode van 2 dagen te legitimeren. Na afloop van deze 
periode wordt hij uitgesloten als winnaar van de actie. 

De namen van de winnaars worden vervolgens 
bekendgemaakt op de actiewebsite www.calltoparty.be, via 
de social media en radio.  

Over de wedstrijd, jurering en uitslag kan niet worden 
overlegd. Er wordt ook geen communicatie over gevoerd. 
Recupel is als organisator niet aansprakelijk voor welke 
verantwoording ook. 
 
9. Verantwoordelijkheden organisator en deelnemer 
	
Het wedstrijdreglement is beschikbaar op 
www.calltoparty.be.	
 
De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet 
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging 
van de prijzen, al dan niet veroorzaakt door de post of 
koeriersdienst.  
	
Evenmin kan de organisator verantwoordelijk worden gesteld 
voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens. 
De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden 
indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van 



server- of internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd 
impliceert kennis en aanvaarding van de specifieke 
kenmerken en de beperkingen van het internet, met name 
wat de technische prestaties betreft, het risico op 
onderbrekingen en meer in het algemeen de risico’s die 
inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het 
internet, de afwezigheid van beveiligen van bepaalde 
gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op 
besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Recupel 
kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk gesteld worden 
voor onder meer:  
- transmissies via het internet  
- slecht functioneren van het internet en/of gebruikte 

software  
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en 

technische gebreken  
- om het even welke technische, hardware- en 

softwaregebreken, van welke aard ook 
 

Recupel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een 
onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten 
van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke 
reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of 
onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een 
verbinding met de actiewebsite www.calltoparty.be. 
	
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn 
eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn 
informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om 
het even welke aantasting. De verbinding met de site 
www.calltoparty.be en de deelname aan de wedstrijd vallen 
onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers. 
In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de 
organisator voor de kosten die samengaan met de deelname. 
Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan 
de wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en 
zullen vervolgens automatisch uitgesloten worden van de 
deelnames.  
 
Reçupel behoudt zich het recht voor elke poging tot fraude in 
het kader van de wedstrijd via juridische weg te vervolgen en 
om een schadevergoeding te eisen voor elke schade die 
rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werd door de 
deelnemer. 

 
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de 
onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement 
in, evenals elke beslissing die de organisator of de 
toezichthoudende gerechtsdeurwaarder ter zake nemen.  
	
Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen 
briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. 
	
 
 
 


