
 

Woogie Boogie Beweegdag 

Wedstrijdreglement 

 

Bedoeling?  

De Woogie Boogie Beweegdag is dé dag in het jaar 

waarop alle stoelen aan de kant gaan! Een volledige 

dag bewegen, creatief zijn en dansen. Alles kan en al-

les mag behalve zitten, dat doen we op deze dag lek-

ker niet! 

 

Schuif dus snel de stoelen aan de kant en laat op de Woogie Boogie Beweegdag duidelijk 

zien dat de kleuters van jullie klas of school de Woogie Boogie vibe te pakken hebben. Maak 

er een leuke foto of funky filmpje van en post het met de #Woogieboogieday op social 

media (facebook of instagram). En wie weet maak je kans op een leuke verrassing!  

Voor inspiratie en creativiteit kan je alvast terecht op de Woogie Boogie-website en het Woo-

gie Boogie educatief pakket. Je vindt er leuke ideeën om jullie post uniek te maken!  

 

 

Wanneer?  

De leerkrachten kunnen op de Woogie Boogie Beweegdag een foto of filmpje posten op so-

cial media. De Woogie Boogie Beweegdag gaat door op de laatste woensdag voor de paas-

vakantie. In 2019 is dit op woensdag 3 april.  

 

Deelnemen? 

De wedstrijd staat open voor alle leerkrachten in het kleuteronderwijs in Vlaanderen en Brus-

sel. Deelnemen kan door een foto of filmpje via social media (facebook of instagram) te pos-

ten met de #Woogieboogieday. Er is toestemming nodig van de ouder(s) of voogd van 

alle kinderen die in beeld gebracht worden. 

 

Prijs?  

Uit alle posts met #Woogieboogieday kiest de jury 3 posts op basis van creativiteit en origi-

naliteit. De klassen van de 3 gekozen posts krijgen een verrassingspakket met beweegmate-

riaal twv 250 euro.  

http://www.woogieboogie.be/moves
https://woogieboogie.be/nl/klaspakket/
https://woogieboogie.be/nl/klaspakket/


 

Algemene voorwaarden & bepalingen  

De wedstrijd wordt georganiseerd door het Vlaams Instituut Gezond Leven, G. Schildknecht-

straat 9, 1020 Brussel, België. Als u vragen hebt, verzoeken wij u ons te mailen via info@ge-

zondleven.be of te schrijven naar bovenstaand adres t.a.v. Woogie Boogie Beweegdag.  

Door deel te nemen gaat u, de leerkracht, akkoord met de vereisten zoals uiteengezet in alle 

communicatie en de onderstaande algemene voorwaarden en bepalingen.  

 

Artikel 1. Deelnamevereisten.  

a. De leerkracht kan enkel deelnemen als hij/ zij de officiële leerkracht is van een kleuterklas 

binnen een erkende Vlaamse school. De leerkracht neemt deel in naam van zijn/ haar kleu-

terklas. De leerkracht dient de directie van zijn/ haar school op de hoogte te brengen van 

zijn/ haar deelname, van het wedstrijdreglement en indien nodig goedkeuring te vragen. De 

leerkracht moet schriftelijke toestemming vragen aan de ouder(s) of voogd van alle kinderen 

die in beeld gebracht worden om te kunnen deelnemen. Indien er voor minstens één van de 

kinderen die in beeld is geen toestemming is, mag de leerkracht de foto of het filmpje niet 

posten. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij de leerkracht. 

 

b. Er kunnen meerdere foto’s of filmpjes per klas gepost worden. Deelname via agentschap-

pen of derden of het gebruik van meerdere identiteiten is niet toegestaan. Alle dergelijke 

deelnames worden gediskwalificeerd.  

 

c. Om een foto of filmpje te posten, logt de leerkracht in op zijn/ haar social media-account 

(facebook of instagram), de social-media account van de school of maakt hij/ zij een nieuwe 

account aan. De leerkracht laadt de foto of het filmpje op met #Woogieboogieday. Door 

het filmpje op social media (instagram of facebook) te posten, verklaart de leerkracht zich 

ook akkoord met de voorwaarden van het gebruikte kanaal. 

 

d. Uitsluitend posts op social media (facebook of instagram) via de #Woogieboogieday wor-

den geaccepteerd. Posts moeten worden gedeeld vóór 3 april 2019 om 23u.59. 

 

e. Door akkoord te gaan met het wedstrijdreglement bevestigt de leerkracht dat aan alle 

voorwaarden voldaan is. 

 

 

mailto:info@gezondleven.be
mailto:info@gezondleven.be


 

f. Door het posten van een foto of filmpje met #Woogieboogieday bevestigt de leerkracht 

(i) dat hij/ zij de eigenaar is van de post,  

(ii) dat de post naar beste weten geen kopie is of inbreuk maakt op de rechten van enig per-

soon en  

(iii) dat het Vlaams Instituut Gezond Leven toestemming heeft om de post te verveelvoudi-

gen en te gebruiken in enige media (waaronder televisie, online en sociale media-platforms) 

overal ter wereld en zonder een tijdsbeperking teneinde de wedstrijd uit te voeren en een 

winnaar te selecteren en voor enige en alle gerelateerde promotionele doeleinden om Woo-

gie Boogie te promoten.  

 

Artikel 2. Persoonsgegevens.  

Persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden overeenkomstig het huidige gepubliceerde 

privacybeleid van het Vlaams Instituut Gezond Leven en kunnen worden verstrekt aan recht-

houdende derden. Dit in kader van beheer van de wedstrijd, uitreiking van de prijs en om 

Woogie Boogie en de wedstrijd te promoten via media (waaronder, televisie, online en soci-

ale media-platforms). Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor directe marke-

tingdoeleinden.  

 

Artikel 3. Selecteren van de winnaar.  

Bij deze wedstrijd dient de leerkracht creatieve en originele inhoud in ter beoordeling. 

 

i. Het Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich het recht om posts te weigeren die tech-

nisch niet acceptabel zijn, ongeschikt materiaal bevatten of inbreuk maken op deze voor-

waarden en bepalingen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich het recht om posts 

te selecteren en onder meer de volgende informatie van de deelnemers op de Woogie Boo-

gie-website te plaatsen: de ingezonden post, de naam van de school, de naam van de leer-

kracht en de naam van de klas. Publicatie van deelname betekent niet dat de leerkracht 

heeft gewonnen.  

Het Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich het recht geen enkele post te weerhouden, 

indien het Vlaams Instituut Gezond Leven van oordeel is dat geen enkele post voldoet aan 

de gestelde voorwaarden van het wedstrijdreglement, en/of aanstootgevend van aard is, 

en/of niet voldoende kwalitatief is.  

 



 

ii. Weerhouden posts aan de wedstrijd worden op creativiteit en originaliteit beoordeeld door 

de jury. De jury heeft de uitsluitende bevoegdheid om te beslissen wie de winnaar is. De sa-

menstelling van de jury en de werkwijze voor het beoordelen worden bepaald door het 

Vlaams Instituut Gezond Leven en rechthoudende derden.  

 

iii. Er wordt rechtstreeks contact genomen met de winnaar ten laatste op 26 april 2019. 

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid Vlaams Instituut Gezond Leven.  

a. Het Vlaams Instituut Gezond Leven heeft deze wedstrijd te goeder trouw opgezet maar 

zal voor zover toegestaan door de wetgeving, geen aansprakelijkheid accepteren voor verlies 

of schade als gevolg van enige deelname aan de wedstrijd of enig aspect van enige toege-

kende prijs. Uw wettelijke rechten als consument worden hierbij niet beïnvloed.  

 

b. Het Vlaams Instituut Gezond Leven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband 

met de organisatie van de wedstrijd.  

 

Artikel 5. Prijsbevestiging & acceptatie.  

Als wij een antwoord van een winnaar vereisen voordat wij een prijs toekennen en wij geen 

antwoord ontvangen nadat wij redelijke pogingen hebben ondernomen om contact op te ne-

men en binnen een redelijk tijdsbestek, of de winnaar weigert de prijs te accepteren, dan 

behoudt het Vlaams Instituut Gezond Leven zich het recht voor om de prijsuitkering in te 

trekken en de prijs toe te kennen aan een alternatieve winnaar. Het Vlaams Instituut Gezond 

Leven kan niet verantwoordelijk worden gesteld als iemand niet reageert.  

 

Artikel 6. Prijsafhandeling. 

Er is geen geld of andere alternatieve prijs beschikbaar, behalve in gevallen waarin het 

Vlaams Instituut Gezond Leven door omstandigheden buiten haar controle zich het recht 

voorbehoudt de prijs te vervangen door een alternatieve prijs. Prijzen kunnen niet worden 

overgedragen door de deelnemer. Indien de winnaar de prijs niet aanvaardt, kan het Vlaams 

Instituut Gezond Leven de prijs uitreiken aan een andere deelnemer, zonder dat de winnaar 

een alternatieve prijs ontvangt. Tenzij anders vermeld in de prijsomschrijving, is de winnaar 

uitsluitend verantwoordelijk voor alle extra kosten en uitgaven die gekoppeld zijn aan het 

ontvangen van zijn prijs. Het Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich het recht voor om 



 

de winnaar te vragen een schriftelijke vrijwaring te ondertekenen voordat ze enige prijs ont-

vangen. Het Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich het recht voor om naar een identi-

teitsbewijs te vragen of om de toelatingsvoorwaarden te verifiëren en om enige prijs per-

soonlijk aan de winnaar te overhandigen.  

De datum (uiterlijk 30 juni 2019) van de prijsuitreiking is nader te bepalen in onderling over-

leg met Het Vlaams Instituut Gezond Leven en de leerkracht/ school. 

 

Artikel 7. Annulering of diskwalificatie.  

a. Het Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich het recht voor om late, onjuist gerichte, 

onvolledige, beschadigde, verloren, onleesbare of ongeldige posts te diskwalificeren.  

 

b. Het Vlaams Instituut Gezond Leven behoudt zich het recht om de wedstrijd te allen tijde 

te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen, of de deelnameperiode uit te brei-

den of te hervatten, of enige deelnemer te diskwalificeren zonder voorafgaande kennisge-

ving en zal dit doen als niet kan worden gegarandeerd dat de wedstrijd eerlijk of correct kan 

worden uitgevoerd voor wat betreft technische, juridische of overige redenen of als het 

Vlaams Instituut Gezond Leven enige persoon verdenkt van het manipuleren van de posts of 

de resultaten, of onjuiste informatie heeft verstrekt of op een andere wijze onethisch heeft 

gehandeld.  

 

Artikel 8. Klachtenprocedure.  

Als er enige klachten zijn voor wat betreft de wedstrijd verzoeken wij u contact op te nemen 

met het Vlaams Instituut Gezond Leven middels bovenvermeld e-mailadres of het postadres. 

Vermeld dat uw klacht de Woogie Boogie Beweegdag betreft en omschrijf uw klacht duide-

lijk. Het wedstrijdreglement, de al dan niet selectie van de posts en keuze van de winnaar 

kan geen voorwerp uitmaken van betwisting. 

 

Artikel 9. E-mailbeveiliging.  

Als het Vlaams Instituut Gezond Leven contact met u wenst op te nemen betreffende uw 

deelname, zullen wij dit doen via e-mail met de extensie 'gezondleven.be' of telefonisch ge-

volgd door een e-mail. E-mail die afkomstig lijkt te zijn van het Vlaams Instituut Gezond Le-

ven, maar met een andere extensie (bijvoorbeeld hotmail.com, yahoo.com) moet worden be-

schouwd als verdacht. Reageer NIET op een e-mail als u niet zeker weet dat deze van het 



 

Vlaams Instituut Gezond Leven afkomstig is. Als u enige twijfel hebt, verzoeken wij u contact 

met het Vlaams Instituut Gezond Leven op te nemen.  

 

Artikel 10. Publiciteit.  

De winnaar wordt verzocht deel te nemen aan redelijke, gerelateerde publiciteit zonder aan-

vullende betaling of instemming. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u er mee in dat 

het Vlaams Instituut Gezond Leven de post, uw voornaam, initiaal van uw achternaam, leef-

tijd, de naam en stad van uw school, de naam van uw klas, de leeftijd van de kleuters en/of 

gelijkenis kan publiceren.  

Het Vlaams Instituut Gezond Leven mag de posts van alle deelnemers publiceren op de web-

site en via andere mediakanalen. Door deelname aan deze wedstrijd, stemmen deelnemers 

en de ouder(s) of voogd van de in beeld gebrachte kleuters ermee in dat deze informatie op 

deze manier wordt gebruikt zonder verdere toestemming, kennisgeving of vergoeding. 

 

Artikel 11. Eigendomsrechten.  

Alle intellectuele eigendomsrechten met inbegrip van auteursrecht en modelrechten bezorgd 

door deelnemers, zullen de eigendom zijn van het Vlaams Instituut Gezond Leven en recht-

houdende derden vanaf het moment dat het filmpje ingezonden wordt. Hierbij kennen de 

deelnemers onherroepelijk alle exclusieve exploitatierechten in hun post toe aan het Vlaams 

Instituut Gezond Leven. Deze toekenning dekt het geheel van de betreffende rechten, met 

inbegrip van alle economische rechten van het auteursrecht. Deze overdracht is exclusief en 

onherroepelijk en geldt wereldwijd en voor de volledige duur van de bescherming van het 

recht in kwestie, ingevolge bestaande of toekomstige wetgeving, en op de meest brede ma-

nier, i.e. voor elke vorm, techniek en exploitatiemiddel.  

Door de post op social media te plaatsen, verklaart de leerkracht zich ook akkoord met de 

voorwaarden van het gebruikte kanaal (facebook of instagram).  

 

Artikel 12. Wetgeving. 

Belgische wetgeving is van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de 

rechtbank in Brussel.  

 

© 2019 Het Vlaams Instituut Gezond Leven. Onder voorbehoud van alle rechten. 


