
WEDSTRIJD BEWUSTZIJN ROND BRANDVEILIGHEID EN BRANDPREVENTIE 

Artikel 1. Organisator 

Deze actie wordt georganiseerd door Certeso nv met maatschappelijke zetel te: 
3545 Halen, Industriepark 1003, BTW BE – RPR 0463 433 039 

Inschrijvingen geschieden op de website: www.certeso.com 

Enige andere vorm van communicatie uitsluitend naar: info@certeso.com 

Artikel 2. Actie – mogelijke deelnemers 

Certeso organiseert een wedstrijd voor onderwijsinstellingen/scholen. 

Per school kan slechts één inschrijving worden gedaan. 

Bij de inschrijving dient de school aan te geven op welke wijze zij met brandveiligheid van de school, 
kinderen e.d. omgaat en bewustzijn daarover verhoogt binnen haar instelling. Tevens kan de 
inschrijver een actieplan omschrijven waarbij zij zich verbindt om dat te realiseren als zij de wedstrijd 
zou winnen. 

Certeso dan wel diens aangestelde kan uiteraard de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte 
informatie nakijken dan wel hierover bijkomende vragen stellen aan de deelnemer. 

Onderwijsinstellingen of scholen waar mensen zouden actief zijn als onderwijzer of aangestelde of 
werknemer van de school die een verwantschap van welke aard ook hebben met werknemers van 
Certeso (gezinslid, familielid tot in de derde graad ook met partner van een Certeso werknemer) 
kunnen worden uitgesloten. 

Artikel 3. Hoe deelnemen 

Scholen kunnen deelnemen aan de wedstrijd door het wedstrijdformulier in te vullen op de website 
www.certeso.com of www.certeso.com/fr .  

Er kan slechts één inschrijving worden gedaan per school. Als er meerdere inschrijvingen zouden 
worden gedaan, kan Certeso zelf bepalen welke inschrijving zij in aanmerking neemt om deel te 
nemen. 

Artikel 4 Duur van de wedstrijd 

Inschrijvingen voor de wedstrijd kunnen worden ingediend “on-line” vanaf 3 februari 2020 tot 3 april 
2020. 

Na deze datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard. 

Artikel 5 Wedstrijd – keuze van de winnaar 

Alle rechtsgeldige inschrijvingen zullen worden voorgelegd aan meerdere experten in brandveiligheid 
welke Certeso aanduidt. 

Op basis van hun evaluatie van de ingediende inschrijvingen, zal Certeso een rangschikking vastleggen 
en dus de winnaar aanduiden. 

De winnaar zal dus gekozen worden door een panel van interne en externe brandveiligheidsexperten 
op basis van de opgegeven motivatie en bewustzijn rond brandveiligheid en het voorgestelde 
actieplan.  

http://www.certeso.com/


De winnaar zal bekendgemaakt worden op de Facebookpagina van Certeso nv en de winnende school 
zal ook verwittigd worden per e-mail.  

De winnaar zal worden bekend gemaakt op 4 mei 2020. 

De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten. Over de 
uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of 
telefonisch), met  Certeso. 

Artikel 6 – Waardebon voor de winnaar 

De winnaar ontvangt het bezoek van Certeso waarbij deze een inschatting gaat maken van 
verbeteringen en aanpassingen die kunnen geschieden op het gebied van brandpreventie. 

Daarbij zal een waardebon Certeso worden overhandigd ten belope van 7.000,00-€ (excl. btw) geldig 
tot 31.12.2020 die uitsluitend gebruikt kan worden om diensten inzake brandveiligheid bij Certeso af 
te nemen. 

Vervolgens zal Certeso een budget  opstellen voor verbeteringen of aanpassingen die zouden kunnen 
doorgevoerd worden. 

Van dit budget mag de school dus  een bedrag van 7.000,00-€ (excl. btw) in mindering brengen dan 
wel ten belope van dit bedrag samen met Certeso die maatregelen bepalen welke zij wil laten 
uitvoeren door Certeso. 

De brandveiligheidsdiensten die uitgevoerd kunnen worden zijn  de opmaak en plaatsing van 
evacuatieplannen, veiligheidssignalisatie, een risicoanalyse brand en het opmaken van een 
interventiedossier.  

Als de school geen keuze doet en het budget van 7.000,00-€ (excl. btw) dus niet aanwendt via Certeso 
in 2020, vervalt ieder recht op dit budget en de prijs. 

De prijs is persoonlijk voor de winnende school en kan niet worden overgedragen of omgeruild in geld. 
De prijs is het destreffende budget dat Certeso opmaakt voor diensten, zonder andere bijkomende 
diensten of faciliteiten, dan wel waarborgen. 

Artikel 7. Social media – publiciteit 

Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer  door in te schrijven, dat Certeso de naam van de 
deelnemende instellingen opneemt in social media, op diens website en in zijn nieuwsbrieven. Dit geldt 
ook voor de winnende onderwijsinstelling/ school die instemt door in te schrijven dat Certeso over de 
winnaar, uit te voeren acties e.d. communiceert op de Certeso website, social media en nieuwsbrieven. 

De deelnemers aanvaarden dat Certeso hen verder informeert over de diensten die zij verstrekt; deze 
instemming kan uiteraard ten allen tijde worden ingetrokken. 

Artikel 8. Aanvaarding reglement 

Door in te schrijven aanvaardt de inschrijver dit wedstrijdreglement en alle beslissingen van Certeso in 
verband met de wedstrijd. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt 
van reglement. 

Artikel 9. Wijziging, opschorting, beëindiging 

Certeso nv behoudt zich het recht om de actie te allen tijde aan te passen, op te schorten of te 
beëindigen. Certeso nv kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 



Dit kan onder meer geschieden als te weinig scholen inschrijven of als de kwaliteit van de inzendingen 
ondermaats is. 

Artikel 10. Misbruik 

In geval van misbruik, misleiding of bedrog of foutieve informatie, behoudt Certeso nv zich 
uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere 
actie en van Certeso nv uit te sluiten. 

Artikel 11. Geschillen 

Over alle betwistingen in verband met de wedstrijd of dit reglement zal raad van bestuur van Certeso 
NV in eerste en laatste instantie definitief een bindende uitspraak doen. 

 Iedere betwisting dient schriftelijk te worden gemeld aan Certeso NV voor 15 mei 2020. 

Dit wedstrijdreglement wordt beheerst door het Belgisch recht. Ieder geschil aangaande dit 
wedstrijdreglement of de toepassing er van dient te worden voorgelegd aan de rechtbanken te Hasselt, 
welke uitsluitend bevoegd zijn.  

______________________ 


