
Reglement boomplant actie ISVAG 

1. Inleiding 

De ISVAG boomplant actie wordt georganiseerd door ISVAG, Intercommunale voor Slib- en 
Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten, een Opdrachthoudende vereniging (Vlaams 
Gewest), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Boomsesteenweg 1000  te 
2610 Wilrijk ingeschreven in het Rechtspersonenregister (rechtsgebied Antwerpen) onder 
nummer 0214981001 , hierna als ISVAG vermeldt. 

De deelname aan deze actie is gratis. 

2. Wie kan deelnemen? 

Elke natuurlijke persoon die naar de website van www.isvag.be surft en daar de ‘Easter Egg’ 
kan vinden in de vorm van een bewegend boompje. 

3. Praktische richtlijnen met betrekking tot deelname aan de wedstrijd 

1. De deelnemer kan surfen naar de website www.isvag.be en op zoek gaan naar 
een bewegend boompje. 

2. Indien de boom gevonden is, kan men er op klikken en vervolgens opent de 
outlook applicatie met een email gericht aan ISVAG. 

3. De deelnemer vult hier zijn persoonsgegevens in: naam, emailadres en locatie van 
de Easter Egg op de website 

4. We verloten 10 waardebons onder alle inzendingen ter waarde van 50 euro. 

5. De wedstrijd eindigt 7 oktober 2020 

6. Elke deelnemer kan slechts eenmaal een email versturen. 

7. De winnaar engageert zich om een foto van de aanplanting door te sturen naar 
ISVAG voor 7 oktober 2021 en hierbij wordt toestemming verleend aan ISVAG om de 
foto te gebruiken voor communicatiedoeleinden. 

4. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door ISVAG verwerkt. 

Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. Deze 
persoonsgegevens worden een maand na inzending verwijdert.  

5. Algemene verplichtingen 

1. Door verzenden van een email aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de 
bepalingen en voorwaarden van dit reglement. 

2. Elk geschil aangaande deze actie zal voorgelegd worden aan de directie van 
ISVAG. Het besluit van de directie is bindend voor alle partijen. 

http://www.isvag.be/
http://www.isvag.be/


3. ISVAG behoudt het recht de echtheid van bepaalde gegevens na te gaan en 
hierover inlichtingen in te winnen 

 


