Wedstrijdreglement
Wie wordt Groentevakman 2018?
Artikel 1
BOERENBOND vzw (hierna "organisator" genoemd) met vennootschapszetel gelegen aan de
Diestsevest 40, 3000 Leuven, organiseert een wedstrijd onder de naam “Wie wordt De
Groentevakman 2018?”
Artikel 2
De wedstrijd gaat van start in maart 2018 en loopt t/m 20 juni 2018. De inschrijvingen lopen van 14
maart 2018 t/m 5 mei 2018. De wedstrijd staat open voor zelfstandige supermarkten,
groentespeciaalzaken en marktkramers.
Deelnemingsvoorwaarden
Om geldig deel te nemen, dient de deelnemer:
1. De vragenlijst te beantwoorden die te vinden is op de website www.groentevakman.be. Het kan
online ingevuld worden.
2. Minstens 3 foto’s te bezorgen zoals die verder gespecifieerd worden. Deze kunnen digitaal
verzonden worden via de website www.groentevakman.be of opsturen naar ‘secretariaat
wedstrijd de groentevakman’, Diestsevest 40, 3000 Leuven (tel: 016/28.61.01). Er mogen ook
nog 3 extra foto’s ingezonden worden indien gewenst. De foto’s geven een beeld van de
groenterayon en bevatten een foto van:




het overzicht van de groenterayon
het aanbod seizoensgroenten
een foto van wat uw groenterayon speciaal maakt

3. Een motivatie voor de deelname in maximum 1000 tekens weer te geven. Het kan online ingevuld
worden op www.groentevakman.be.
Enkel volledige inschrijvingen, ontvangen voor 5 mei 2018 23u59, worden aanvaard. Door
inschrijving gaat de deelnemer akkoord met het wedstrijdreglement en verleent hij het recht om de
bezorgde foto’s ten allen tijde te gebruiken en/of te publiceren voor verschillende doeleinden. De
deelnemer garandeert over deze rechten te beschikken en vrijwaart de organisator in dat opzicht
tegen ieder verhaal van derden.
Verloop van de wedstrijd
Stap 1:
Een leesjury, samengesteld uit organisatoren en vakmensen, zal alle inschrijvingen beoordelen en
maximum 25 laureaten selecteren per categorie deelnemers. Iedere uitbater kan maar met één
winkel geselecteerd worden.
Indien meerdere winkels van dezelfde laureaat in aanmerking komen wordt de hoogst gerangschikte
winkel geselecteerd voor verdere deelname. De beoordeling gebeurt als volgt. De leesjury rangschikt

alle geselecteerde deelnemers op basis van de ingestuurde foto’s en visie. Er worden maximum 25
laureaten gekozen per categorie deelnemers. Zelfstandige supermarkten en speciaalzaken en
marktkramers worden daarbij in een aparte categorie beoordeeld.
Stap 2:
Uit de 25 laureaten worden per categorie vijf finalisten geselecteerd door een panel van mystery
shoppers. Deze mystery shoppers werken met een standaard check-list en worden voldoende
gebriefd om uniforme beoordeling te garanderen.
De mystery shoppers worden gevraagd om rond te lopen in de winkel en een goed beeld te vormen
van de orde, netheid en organisatie van de volledige winkelruimte. De groenterayon wordt in beeld
gebracht door 2 overzichtsfoto's.
Daarnaast wordt de groenterayon beoordeeld aan de hand van 10 vragen:
1) de aanwezigheid van degustaties / proevertjes
2) het gebruik van een creatieve inrichting
3) de versheid van de groenten
4) de aanwezigheid van een duidelijke prijsaanduiding
5) de aanwezigheid van een duidelijke verwijzing naar het land van oorsprong
6) de groentesoorten die van Belgische origine zijn
7) de aanwezigheid van het Flandria keurmerk
8) vriendelijkheid en beschikbaarheid van het personeel
9) of er voldoende voorraad aanwezig is op het schap
10) eventuele positieve punten en verbeterpunten voor het winkelpunt
Stap 3:
Uit de drie finalisten per categorie wordt één nationaal winnaar geselecteerd door een jury van
experten. Bij deze finale beoordeling is er een visuele beoordeling van de groenterayon aangevuld
met een interview met de verantwoordelijke van de groenterayon. Deze beoordeling is op afspraak
en vindt plaats tussen 4 en 15 juni. De bekendmaking van de winnaar gebeurt op 20 juni 2018 bij
Salons Waerboom, Jozef Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden.
Prijzen
Alle deelnemers krijgen:
 De mogelijkheid om deel te nemen aan een groots event in Salons Waerboom, Jozef
Mertensstraat 140, 1702 Groot-Bijgaarden op 20 juni 2018
 Een rapport van de jury
 Kans op 1 van de 5 winkelanimaties verzorgd door Flandria
De winnaar kan rekenen op:
 media-aandacht dankzij een persconferentie;
 en overhandiging van de award ‘winnaar groentevakman 2018’;
 voor 1.000 euro Flandria-groenten;
 een winkelreportage in Buurtsuper.be magazine;
 exclusieve schorten van Flandria voor het personeel en stickers met de erkenning als ‘De
Groentevakman van het jaar’.

Artikel 3
De deelnemers nemen deel op vrijwillige basis en op eigen verantwoordelijkheid. De volledige kosten
voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding ...) zijn volledig ten laste van de
deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen van de
organisator.
Artikel 4
De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door de
organisator voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de
deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan
een wedstrijd. De redenen zullen in voorkomend geval opgegeven worden.
Artikel 5
De winnaars aanvaarden dat het adres zowel voor identificatie van de winnaar wordt gebruikt, als
voor de eventuele publicatie van de naam en locatie in de pers en op de website.
Artikel 6
De organisator maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. De organisator
kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks
verband houdt met een gewonnen prijs.
Een prijs is gebonden aan de winkel, ondeelbaar, niet overdraagbaar, niet inwisselbaar in speciën en
moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
Artikel 7
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site
en/of het mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele
incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of
softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
De organisator is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt
met het gebruik van de website http://www.groentevakman.be of links naar websites van derden op
de website of andere technische faciliteiten.
Artikel 8
De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze
actie of aan zijn verloop en/of aan het reglement, indien onvoorziene omstandigheden buiten zijn wil
om, dit rechtvaardigen. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien voor redenen
buiten de wil om, de wedstrijd zou moeten onderbroken, uitgesteld of geannuleerd worden. Elk
geval dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door de organisator zelf beslist worden.
Tegen de beslissing is geen beroep mogelijk.
Artikel 9
De deelnemer garandeert dat de geleverde informatie volledig correct is en een betrouwbare
weergave geeft van de situatie waarin zijn/haar bedrijf zich bevindt. De organisatie kan aanvullende
informatie vragen of laten vragen aan de deelnemer of aan andere instellingen belast met de
registratie van bedrijfsgegevens. De organisatie heeft het recht elke deelnemer op gelijk welk

moment tijdens of na de wedstrijd uit te sluiten indien blijkt dat de geleverde informatie niet correct
is, of indien de deelnemer zich niet aan het wedstrijdreglement houdt.
Artikel 10
De deelnemer mag rekenen op een vertrouwelijke behandeling van zijn/haar deelname en van de
door hem/haar verstrekte gegevens, conform de wettelijke bepalingen. De deelnemer gaat
uitdrukkelijk akkoord dat zijn/haar gegevens mogen worden doorgegeven aan partners van de
wedstrijd voor commerciële boodschappen. Dergelijke verwerking zal steeds gebeuren
overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Artikel 11
Tegen de samenstelling of de beslissingen van de jury is geen beroep mogelijk. De jury is evenmin
verantwoording verschuldigd ten aanzien van haar beslissingen.
Artikel 12
De winnaar is er toe gehouden zich te gedragen naar de bepalingen van dit wedstrijdreglement.
Indien de organisatie aanwijzingen heeft dat de winnaar de titel op gelijk welke manier zou
misbruiken, heeft zij het recht het verder gebruik van de titel op te schorten of desgevallend in te
trekken.
Artikel 13
Het wedstrijdreglement staat ter beschikking op de website http://www.groentevakman.be en kan
geraadpleegd worden tot en met 1 juli 2018.
Artikel 14
Door hun deelname aan deze wedstrijd, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden voorzien
in dit reglement. Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen of
het mechanisme van de wedstrijd, noch telefonisch, noch schriftelijk. De lijst van winnaars kan geen
voorwerp uitmaken van betwisting.
Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht.
Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van Brussel bevoegd.

