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FORBO FLY COMPETITION 2019 | 2020 
 

 
 
 
 

 
Artikel 1: Organisatie 
 
Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan de FORBO FLY COMPETITION, 
editie 2019 | 2020 (hierna: de “WEDSTRIJD”).  
 
Deze WEDSTRIJD wordt georganiseerd door FORBO FLOORING, Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke 
zetel te 1702 Dilbeek, ‘t Hofveld 4B 001, en ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder 
het ondernemingsnummer BTW BE 0412.827.446 (hierna “FORBO”). 

 
 

Artikel 2: Voorwaarden tot deelname 
 
De WEDSTRIJD staat open voor elke natuurlijke persoon die optreedt als een professionele architect en/of interieurontwerper 
gevestigd in België.  
 
Komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs: spelers die niet in België gedomicilieerd zijn, alsook de personeelsleden van 
FORBO, inclusief hun familie of echtgenoten. Spelers van andere bedrijven of organisaties die hebben meegewerkt aan het tot stand 
komen van de WEDSTRIJD evenals hun familieleden die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn. 

FORBO behoudt zich het recht om te verifiëren dat de voorwaarden voor deelname aan de WEDSTRIJD naar behoren zijn vervuld door 
de deelnemer.  
 
 

Artikel 3: Wijze van deelname 
 
Deelnemen aan de WEDSTRIJD is enkel mogelijk na registratie, tussen 15 mei 2019 en 31 januari 2020, via het online 
inschrijvingsformulier www.forbo-flooring.be, dat volledig en correct ingevuld, uiterlijk op 31 januari 2020 om 
middernacht in het bezit dient te zijn van FORBO. 
 
Onvolledige, niet correct ingevulde inschrijvingsformulieren alsook projecten ingediend na 31 januari 2020 middernacht worden als 
ongeldig beschouwd.  

Het ingezonden project (hierna: het “PROJECT”) wordt ingezonden door online-registratie via het registratieformulier dat beschikbaar 
is op de website www.forbo-flooring.be . 
 
Het PROJECT dient minstens één product van de volgende productenlijnen van FORBO te bevatten: Marmoleum, 
Furniture Linoleum, Bulletin Board, Eternal, Allura, Step, Sphera, Flotex, Coral, Tessera, Sarlon, Naaldvilt en Synergy. 
 
Het PROJECT dient volledig afgewerkt te zijn voor 31 januari 2020 en mag maximum 2 jaar oud zijn, opleverdatum 
tussen 2017 en 2019. 
 
Deelnemers moeten minstens drie afbeeldingen van het afgewerkte PROJECT in elektronisch formaat verzenden om hun deelname 
aan de WEDSTRIJD te valideren. 
 
Elke deelnemer kan verschillende PROJECTEN verzenden. 
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Artikel 4: Prijzen 
 
De winnaar van de WEDSTRIJD wordt de volgende prijs toegewezen: 
 
Een reis van 7 nachten naar New York voor 2 personen inclusief: 
 
• Een vlucht vanuit Zaventem; 
• Privévervoer van/ naar luchthaven/ hotel/ luchthaven; 
• Verblijf in het hotel THE NEW YORKER WYNDHAM 4 * of vergelijkbaar op basis van een 2-persoonskamer; 
• Toegang tot de ICFF 2020 of een andere beurs of salon op basis van beschikbaarheid; 
 
De runner-up, wordt de volgende prijs toegewezen: 
 
Een verblijf van 2 nachten in Amsterdam voor 2 personen inclusief: 
 
• Thalys 1e klasse treinvervoer vanuit Brussel-Zuid of Antwerpen-Centraal; 
• Verblijf in het TULIP INN XO HOTEL CITY CENTER of vergelijkbaar op basis van een 2-persoonskamer; 
• Bezoek aan de Forbo-fabriek in de buurt van Amsterdam; 
 
Slechts één persoon kan de prijs ontvangen. Wanneer meer dan één persoon aangeduid staat als ontwerper van het PROJECT, zal de 
prijs toegekend worden aan de kandidaat wiens naam op het goedgekeurde registratieformulier vermeld staat. 
 
Een toegewezen prijs kan niet worden overgedragen aan derden. 
 
Een prijs kan niet worden ingeruild voor een equivalente geldsom.  Een kortere reis kan op verzoek van de winnaar of runner-up 
worden gereserveerd, er wordt echter geen equivalent in contanten aangeboden voor het niet opgenomen deel van de prijs. 
 
Zodra alle vluchten, accommodaties en ander entertainment zijn geboekt, kan de winnaar deze niet wijzigen of uitstellen. 
Annuleringskosten of andere bijkomende kosten, komen ten laste van de winnaar, respectievelijk de runner-up. 

FORBO kan op elk ogenblik omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen zoals bijvoorbeeld overmacht, voor 
vermelde prijzen wijzigen of vervangen door een equivalente geldsom. 
 
 

Artikel 5: Selectie van de winnaar en de runner-up 
 
De winnaar en de runner-up van de WEDSTRIJD wordt benoemd door een jury bestaande uit een panel van vertegenwoordigers van 
FORBO om het PROJECT te kiezen dat de producten, vermeld in artikel 3, uit het assortiment van FORBO op de meest stijlvolle, 
harmonieuze en kwalitatieve manier tot haar recht laat komen. 
 
De jury zal in het bijzonder aandacht hebben voor de vloerkeuze in relatie tot de typologie van het pand alsook het gemaakte 
vloerontwerp. 
 
De selectie vindt plaats van 1 februari 2020 tot en met 15 februari 2020.  
 
De resultaten worden gepubliceerd op de website van FORBO www.forbo-flooring.be samen met afbeeldingen van het geselecteerde 
PROJECT en de naam van de winnaar en de runner-up. 
 
De uitslag van een WEDSTRIJD is bindend en onherroepelijk. Deze kan niet worden aangevochten.  
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Artikel 6: Kennisgeving aan de winnaar en runner-up 
 

De winnaar en de runner-up zal binnen de 15 dagen na de bekendmaking van de resultaten per e-mail door FORBO worden 
gecontacteerd. Als de deelnemer niet binnen 15 dagen na het versturen van deze e-mail verschijnt, wordt deze geacht afstand te 
hebben gedaan van zijn prijs en blijft de prijs eigendom van FORBO. 
 
 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van FORBO en klachten 
 
Klachten omtrent de wijze waarop deze WEDSTRIJD plaatsvindt, kunnen per aangetekend schrijven bezorgd worden aan FORBO op 
haar maatschappelijke zetel, met duidelijke vermelding van deze WEDSTRIJD en de klacht. 
 
FORBO kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke 
aard ook, die een gevolg zou zijn van de deelname aan de WEDSTRIJD en de toekenning van de prijzen. 
 
FORBO is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze WEDSTRIJD ten gevolge van overmacht, fraude, 
onwettigheid van de actie of diefstal. 
 
FORBO is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute 
contactgegevens opgaf bij zijn deelname. 
 
FORBO heeft de mogelijkheid om de WEDSTRIJD uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de 
wedstrijdformule aan te passen. FORBO kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 
 
FORBO is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar of de runner-up. 
FORBO kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de 
gecreëerde verwachtingen. 
 
 

Artikel 8: Intellectuele eigendom – recht van afbeelding – verwerking 
persoonsgegevens 
 
De winnaar en de runner-up stemt ermee in dat zijn beeltenis en de foto's en documenten verzonden naar FORBO kosteloos zal 
gebruikt kunnen worden ten behoeve van marketing en promotieacties van FORBO via welk medium dan ook, voor een periode van 
vijf jaar vanaf het einde van de WEDSTRIJD en dit op de meest ruime wijze, met inbegrip van modificatie van het PROJECT met oog op  
de aanwending ervan door FORBO ter publicatie in alle media (pers, vertoning, audiovisuele media, telecommunicatienetwerk, 
verpakking, brochures, mailings, catalogi, brochures, verpakkingen, website, sociale netwerken), ongeacht de vorm (printen, tekenen, 
graveren, fotografie, digitale en/of enig proces bekende of onbekende technieken, en inclusief internet en/of 
telecommunicatienetwerken, sociale media, pers, of enige andere tot nu toe bekende of onbekende methode), zonder beperking van 
aantal. 
 
Deelnemers garanderen door deelname aan de WEDSTRIJD, eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten op 
handelsmerken, auteursrechten en modellen en alle andere intellectuele eigendomsrechten gerelateerd aan het PROJECT. De 
deelnemer verbindt zich ertoe FORBO te vrijwaren van alle aanspraken van derden in dat opzicht. 
 
De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van FORBO opgeslagen worden en gebruikt worden voor 
commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten 
verwijderen uit de bestanden van de FORBO. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van 
de WEDSTRIJD. 
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Artikel 9: Wedstrijdreglement 
 

FORBO houdt toezicht op het correcte verloop van de WEDSTRIJD. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of 
in geval van misbruik, misleiding, bedrog of kwade trouw van een deelnemer, behoudt FORBO zich het recht voor om de betrokken 
deelnemer uit te sluiten van de WEDSTRIJD. 

 
FORBO behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om de winnaar of de runner-up om teruggave te vragen van een eventueel 
reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door FORBO geleden schade. 
 
 

Artikel 10: Kennisname van het wedstrijdreglement 
 
Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op de website www.forbo-flooring.be en kan op eenvoudig verzoek per e-mail worden ter 
beschikking gesteld. 
 
Door deel te nemen aan deze WEDSTRIJD verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement en volledig 
akkoord te zijn met de inhoud ervan. 
 
 

Artikel 11: Algemene bepalingen 
 
Op deze WEDSTRIJD is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. 
 
Elk beding van dit wedstrijdreglement dat strijdig is met dwingende bepalingen van Belgisch recht zal telkens, voor zover mogelijk, 
worden geïnterpreteerd op zodanige wijze dat de strekking van het beding zoveel mogelijk in stand blijft, doch de bepaling in 
overeenstemming is met het alsdan geldende recht. In geen geval zal de nietigheid van een of andere bepaling de geldigheid van de 
overige bepalingen van het wedstrijdreglement aantasten. 
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