
REGLEMENT VAN DE HACKS WEDSTRIJD

Inleiding

Reglement van de internationale wedstrijd georganiseerd door Eliante Onlus Social
Cooperative - P.I. en C.F. 04026890964, statutaire zetel Via San Vittore 49, 20123 Milaan
(hierna Eliante) in het kader van het Europese project Horizon2020 HACKS (Heating and
Cooling Know-how and Solutions), subsidieovereenkomst nr. 845231.

Het doel van het HACKS-project is de markt voor huishoudelijke verwarmings- en
koelingsapparatuur te transformeren door de verspreiding van efficiënte technologieën en
goede praktijken voor energiebesparing te bevorderen en tegelijkertijd het wooncomfort
en de gezondheid van de Europese burgers te verbeteren. Deze wedstrijd heeft dezelfde
doelstellingen als het project, en is erop gericht de vervanging van verwarmings- en
koelingsapparatuur te stimuleren en aan te moedigen om de energie-efficiëntie ervan te
verbeteren.

Het project wordt gepromoot door 17 HACKS-partners uit 15 Europese landen die
samenwerken dankzij de financiële steun van het Europese H2020-programma.

Deelname aan de wedstrijd is gebaseerd op de volgende artikelen:

Artikel 1
Looptijd

De wedstrijd loopt van 31 maart om middernacht tot 30 april 2021 om middernacht.

Artikel 2
Deelname

a) Deelname is vrijwillig en gratis; alle natuurlijke personen boven de 18 jaar die in de
volgende Europese landen wonen, mogen deelnemen: België, Duitsland, Frankrijk,
Italië, Litouwen, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje,
Tsjechische Republiek, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland. Personeelsleden of
familieleden van personeelsleden van de volgende organisaties zijn van deelname
uitgesloten:

1) Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (ADEME)
2) Osterreichische Energieagentur Austrian Energy Agency (AEA)
3) Goodplanet Belgium
4) Bush Energie Gmbh
5) Seven, The Energy Efficiency Center Z.U.
6) Co2online Genuetzige Beratungsgesellschaft Mbh
7) Fundacion Ecologia y Desarrollo (ECODES)
8) Guide Topten SARL



9) Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus (ELIANTE)
10) Politecnico Di Milano (POLIMI)
11) Lietuvos Nacionaline Vartotoju Federacija Asociacija
12) Oekozenter Pafendall ASBL
13) Norges Naturvernforbund (NNV)
14) Fundacja Na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE)
15) Quercus - Associação nacional de Conservação da natureza (QUERCUS

ANCN)
16) Svenska Naturskyddsforeningen I (SSNC)
17) Energy Saving Trust Limited (EST)

b) Er is slechts één deelname per persoon toegestaan voor de duur van de wedstrijd
c) Om deel te nemen moet gebruik worden gemaakt van de online energiecalculator die

in het kader van het HACKS-project is ontwikkeld, overeenkomstig de bepalingen van
artikel 4.

Artikel 3
Registratie

a) Om aan de wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers het onlineformulier voor
de wedstrijd volledig invullen, dat te vinden is op de website van het HACKS-project
voor het land waar zij verblijven. Elke site bevat een link naar de voorwaarden en
bepalingen, waaronder het privacybeleid.

b) Door het indienen van de gegevens en de bevestiging van deelname, na het invoeren
van een geldig e-mailadres op de voornoemde webpagina, bevestigen de deelnemers
dat zij de voorwaarden hebben gelezen en deze zonder beperkingen aanvaarden.

Artikel 4
Vereisten

Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet men gebruik hebben gemaakt van de
online energiecalculator die in het kader van het HACKS-project is ontwikkeld en die op
alle nationale sites aanwezig zal zijn. Bovendien moet de deelnemer een onlinevraag over
het gebruik van de onlinecalculator beantwoorden.

Article 5
Trekking

Onder alle deelnemers die de onlinecalculator hebben gebruikt en de vraag binnen de
termijn van de wedstrijd hebben beantwoord, worden er n. 2 (twee), die niet tot hetzelfde
land behoren, geloot; aan deze deelnemers worden de in artikel 6 bedoelde prijzen
toegekend. 6.
De loting zal met name als volgt verlopen: eerst zal Eliante, volgens een criterium dat elke
deelnemer een gelijke winkans garandeert, de twee landen onder de in artikel 2 bedoelde
landen waartoe de winnaars zullen behoren, trekken. Vervolgens zal elk van de lokale



HACKS-partners uit de twee getrokken landen uit de nationale deelnemers de naam van
de winnaar van zijn land trekken.
Zowel Eliante als de partners zullen bij de loting transparantie en onpartijdigheid
garanderen. Elke deelnemer aanvaardt door zijn inschrijving het reglement en ziet af van
elke betwisting over de wijze waarop de prijzen worden getrokken.

Artikel 6
Prijzen

De prijs bestaat uit een of meer voorwerpen met betrekking tot energie-efficiëntie in
huishoudens met een totale waarde van maximaal 500 euro. De winnaar wordt binnen 15
dagen na de sluiting van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld en de prijzen
worden op kosten van de Eliante naar het in het deelnameformulier aangegeven adres
gestuurd.

Artikel 7
Uitsluitingen

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers aan de wedstrijd uit te sluiten
in geval van verkeerde informatie, manipulatie, overtreding van de voorwaarden of
gebruik van illegale hulpmiddelen. Elke getrokken deelnemer die niet aan de vereisten
voldoet, zal in elk geval worden uitgesloten.

Artikel 8
Privacy

De deelnemer aan de wedstrijd aanvaardt dat persoonlijke gegevens worden opgeslagen
en uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de wedstrijd. De gegevens zullen niet aan
derden worden doorgegeven. De winnaars worden schriftelijk op de hoogte gesteld en
stemmen ermee in dat hun naam (naam en eerste letter van de achternaam) en de naam
van hun woonplaats (stad of gemeente), worden gepubliceerd op de websites en sociale
platforms die verband houden met dezelfde wedstrijd, en stemmen ermee in te reageren
op een kort interview over de onderwerpen van het HACKS-project. Elke deelnemer heeft
het recht op toegang tot, rechtzetting of verwijdering van informatie die op hem
betrekking heeft door een mededeling te sturen naar info@eliante.it

Artikel 9
Rechten van de organisator

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd op elk moment zonder
voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te annuleren. Dit kan
uitsluitend naar goeddunken van de organisator gebeuren indien het om technische of
juridische redenen niet mogelijk is een goede uitvoering van het spel te garanderen.
Indien de annulering het gevolg is van het gedrag van een deelnemer, zijn de
schadeclaims vertrouwelijk.
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Artikel 10
Beperking van de aansprakelijkheid

a) De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af voor de overdracht van gegevens
op het web. Elke aansprakelijkheid in geval van een storing van de
gegevensverwerkende apparatuur wordt eveneens uitgesloten.

b) Er wordt geen garantie gegeven voor de ontvangst van de gegevens van de
deelnemers. De deelnemer ziet door het versturen van de gegevens af van elke
mogelijke aansprakelijkheid van de organisator, behalve in geval van schending
van fundamentele verplichtingen ("kardinale plicht"), in geval van verwonding van
het leven, de lichamelijke integriteit of de gezondheid, of in geval van het ontbreken
van garantievoorwaarden, indien het een typisch geval van schade in een
voorspelbare context betreft. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten voor alle gevallen
van lichte nalatigheid, voor gevolgschade, met inbegrip van gevolgschade en
verloren prijzen.

c) Er wordt geen garantie gegeven op de goede werking van de prijzen.
d) Iedere aansprakelijkheid voor onrechtmatige overheidsmaatregelen,

arbeidsgeschillen, toevallige schade of overmacht is uitgesloten. Eveneens wordt
elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door criminele handelingen van
derden uitgesloten

Artikel 11
Slotbepalingen

Voor elk geschil is de Italiaanse wet van toepassing en de bevoegde rechtbank is die
van Rome. De nietigheid van een clausule van deze verordening heeft geen nietigheid van
de andere clausules tot gevolg. De referentieversie van deze verordening is de Italiaanse
versie, die kan worden geraadpleegd op het volgende adres:
https://storage.topten.it/source/files/Regolamento_concorso_HACKS_Aprile_2021.pdf

Artikel 12
Slotinformatie

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020
van de Europese Unie, onder subsidieovereenkomst nr. 845231. De verantwoordelijkheid
voor deze inhoud ligt bij de auteurs. Het geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de
Europese Unie weer. Noch EASME, noch de Europese Commissie zijn verantwoordelijk
voor het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese
Unie onder subsidieovereenkomst nr. 845231.
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https://storage.topten.it/source/files/Regolamento_concorso_HACKS_Aprile_2021.pdf

