
 
 

 

DEELNAMEVOORWAARDEN 
Zet jouw West-Vlaamse onderneming in de spotlights! 

Wat is Actie voor Starters 

Actie voor Starters, een initiatief van POM West-Vlaanderen (Koning Leopold III laan 66, 8200 Brugge, met 
ondernemingsnummer 0881.702.779) en OC West  (Leiestraat 22, 8500 Kortrijk, met 
ondernemingsnummer 0875.116.677), hierna samen “de organisator” genoemd,heeft als doel het 
ondernemerschap in West-Vlaanderen te stimuleren door prestarters en nieuwe ondernemers (tot vijf 
jaar opgestart) te steunen bij de opstart en uitbouw van hun eigen zaak.  

Het aanbod van Actie voor Starters is speciaal ontwikkeld om startende ondernemers te ondersteunen bij 
de opstart van je zaak en de zoektocht in het ondernemen. Enerzijds kan je genieten van de activiteiten 
van Actie voor Starters in de vorm van coaching, opleidingen en netwerkmomenten. Anderzijds biedt 
Actie voor Starters met ’t Werkpand professionele werkplekken aan de startende ondernemers.  

Campagne/Prijs 

Om Actie voor Starters ruimer bekend te maken, wordt er een campagne opgezet (hierna “de campagne” 
of “de wedstrijd” genoemd). We gaan op zoek naar tien ondernemers die Actie voor Starters willen 
vertegenwoordigen. We maken een filmpje en foto’s van ‘onze’ tien ondernemers en verspreiden die on- 
en offline. In ruil daarvoor geven we de tien ondernemers ook een platform om hun onderneming aan het 
grote publiek voor te stellen. 

Wie kan deelnemen? 

Alle ondernemers (zowel zelfstandigen als zaakvoerder van een vennootschap) met vestiging in West-
Vlaanderen die: 

- Geregistreerd zijn op de website van Actie voor Starters (www.actievoorstarters.be) én niet 
langer dan vijf jaar zijn opgestart of 

- Deelnemen aan een traject van SpinWest (www.spinwest.be) of 
- Deelnemen aan het project Protopitch 3.0 (www.protopitch.eu) of 
- Deelnemen aan het project PROGRES (project-progres.eu) of 
- Deelnemen aan het project ISE (http://www.iseproject.eu/nl) 

De deelnemers verklaren zich te kunnen vrijmaken voor een halve dag opnames tussen 5 maart en 14 
april 2018. 

Voorwaarden 

De werknemers van de Organisator, mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd.  

Mogen evenmin deelnemen aan deze Wedstrijd: familieleden in de eerste graad van bovengenoemde 
personen en personen die op hetzelfde adres wonen dan de werknemers van de Organisator.    

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de Deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels 
en het wedstrijdreglement.  

http://www.actievoorstarters.be/
http://www.spinwest.be/
http://www.protopitch.eu/
http://www.iseproject.eu/nl
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Tijdens of na de Wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd rond de 
Wedstrijd. Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken 
Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de 
organisatie.  

De Organisator van deze Wedstrijd behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd of het verloop ervan te 
wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of 
omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de Wedstrijd moet 
worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om. De Organisator 
kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het 
verloop van de Wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, 
de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.  

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van 
betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze 
Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.    

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen, als 
gevolg van deelname aan de Wedstrijd of gebruik of inzet van de prijs.    

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.   

De organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst 
moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.     

De persoonlijke gegevens van de Deelnemers zullen worden bewaard en worden elektronisch verwerkt in 
overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met betrekking tot 
de verwerking van persoonlijke gegevens. U heeft altijd het recht om de door u verstrekte informatie in te 
kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde 
adres.  

Selectie 

De tien winnende ondernemers worden geselecteerd op basis van de kennisvraag en door een jury. 
Omdat we ambassadeurs zoeken die Ondernemen West-Vlaanderen zullen vertegenwoordigen, zal de 
jury de winnende ondernemers selecteren op basis van de diversiteit van de Deelnemers. Er wordt ook 
rekening gehouden met de originaliteit van de foto, de bedrijfssector en de vestigingslocatie. 

Timing 

Kandidaturen kunnen ingediend worden van 8 februari tot en met 26 februari 2018 (23u59). 

De jury zal de winnende ondernemers selecteren op 1 maart. 

De selectie van de winnende ondernemers wordt bekendgemaakt op 2 maart. 

Hoe inschrijven 

Kandidaten kunnen inschrijven via het digitale inschrijvingsformulier: 
https://www.actievoorstarters.be/nl/Wedstrijd_180208  

https://www.actievoorstarters.be/nl/Wedstrijd_180208
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Elke onderneming kan maximum één keer inschrijven.  

Door het insturen van hun kandidatuur, aanvaarden de deelnemers de bepalingen van dit reglement 
volledig en onvoorwaardelijk.  

Meer info 

Neem contact op met Hannelore Simkens (actievoorstarters@pomwvl.be). 

Wetgeving  

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en 
uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband 
houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brugge. 
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