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Je hebt een project en je kan een extraatje gebruiken…
‘Soms krijg je danig veel in het leven dat je vergeet dat er, telkens wanneer je krijgt, ook iemand
moet geven’

Waar wij als organisatie instaan voor het leveren van middelen waarmee je vuur kan doven,
geloven wij ook in de verbindende kracht van vuur. Vuur betekent warmte. Deze warmte vertaalt
zich soms in projecten die opgezet worden om anderen verder te helpen, te steunen, …
Dit vuur willen wij uiteraard niet doven. Integendeel. Dit vuur willen we zelfs intenser laten
branden. Om een vuur intenser te laten branden heb je echter extra brandstof nodig. Brandstof
kost. Hier kunnen en willen wij als organisatie bijdragen.
Ben je zelf betrokken bij een project of wil je los van een project zelf iets op touw zetten en kan je en
duwtje in de rug gebruiken, dan kan je deelnemen aan onze wedstrijd ‘vuur verbindt’.
Fire safe + verbindt zich ertoe 10% van haar nettowinst na belastingen over het boekjaar 2018 te
verdelen over 3 ingediende en weerhouden projecten.
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Inschrijven
Wie?
Elke klant van Fire Safe + kan 1 project inschrijven per klantennummer.

Welke projecten?
De doelstelling van het project dient een vorm van sociaal engagement te bevatten ten gunste van
mens, dier of omgeving. Voldoet je project hieraan, dan wordt je project weerhouden.
Het kan ook zijn dat je zelf – los van een eventueel ‘officieel’ project - een bedrag wenst te
verzamelen om bepaalde zaken te doen, te organiseren, … Ook dan kan je een
inschrijvingsformulier indienen.

Hoe?
Achteraan deze brochure vind je een inschrijvingsformulier. Het volstaat dit
inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen per mail voor 31 Oktober 2018 middernacht
naar info@firesafeplus.be met als onderwerp ‘inschrijving vuur verbindt’
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Op het wedstrijdformulier staan drie vragen aangaande het gebruik van kleine blusmiddelen.
Indien je de drie vragen correct beantwoord hebt bovenop de inhoudelijke vereiste aan je project,
wordt jouw project geselecteerd om deel te nemen aan de stemming.
Vanaf 15 November 2018 worden de weerhouden projecten gepubliceerd op de website van fire safe
+. Vanaf deze datum kan er ook gestemd worden.
Per emailadres gelinkt aan een fysisch persoon kan je 1 stem uitbrengen.
Er kan gestemd worden tot 25 december 2018.
Op 07 januari 2019 worden de drie winnende projecten bekend gemaakt.
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Wat kan je verdienen?

Fire Safe + staat 10 procent van zijn nettowinst na belasting van het boekjaar 2018 af.

Dit bedrag wordt verdeeld over de 3 projecten met de meeste stemmen:

Het project met de meeste stemmen verdient 50 % van het bedrag.
Het project met de op 1 na meeste stemmen 30 % van het bedrag.
Het project met de op 2 na meeste stemmen 20 % van he bedrag.
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Maak mensen warm…
Eenmaal de projecten gepubliceerd op de website van Fire Safe plus kan er gestemd worden.

Per emailadres kan 1 stem uitgebracht worden. Maak dus zoveel mogelijk vrienden, kennissen,
collega’s, … warm om een stem uit te brengen.
Er kan gestemd worden tot 25 december 2018 om middernacht. De stemmen die ons na dit
tijdstip bereiken komen niet meer in aanmerking.
Per email die wij ontvangen krijgt het vermelde project een stem.
Een tweede of volgende email die afkomstig is van een emailadres waarmee reeds 1 maal gestemd
werd, wordt niet meegeteld.
Schrijf in je onderwerpregel ‘stem vuur verbindt’. Schrijf in het deel van de email bestemd voor
tekst het project waarvoor je stemt.
Verstuur je email naar info@firesafeplus.be.
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Het wedstrijdreglement
1. Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de ‘Warmte verbindt’ wedstrijd van Fire Safe
plus bvba.
2. De Wedstrijd wordt georganiseerd door Fire Safe Plus bvba, Schildstraat 18, 8560
Wevelgem, hierna te noemen de Organisator.
3. De deelname aan deze wedstrijd staat open voor klanten van de organisator.
4. Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers onvoorwaardelijk akkoord met
het wedstrijdreglement.
5. 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.
6. De organisator behoudt zich het recht bij vermoeden van fraude de nodige informatie op te
vragen aan de deelnemer. Door in te schrijven op de wedstrijd stemt de deelnemer in met het
ter beschikking stellen van de gevraagde documenten.
7. 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.
8. Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer vóór 31 oktober 2018
middernacht zijn inschrijving volledig invullen en verzenden naar het in het
inschrijvingsformulier opgenomen emailadres. Alle inschrijvingen die ons na dit tijdstip
bereiken worden niet meer weerhouden.
9. De organisator verbindt zich ertoe de weerhouden projecten op zijn website te publiceren
vanaf 15 November 2018.
10. Er kan gestemd worden vanaf 15 November 2018. De stemming loop tot 25 december
2018. middernacht. Stemmen die ons bereiken na dit tijdstip worden als ongeldig
beschouwd.
11. Indien zowel inschrijving en stemmen niet voldoen aan de vormvereisten opgenomen in
deze brochure worden deze als ongeldig beschouwd.
12. De organisator bewaart gedurende 3 jaar de ontvangen stemmen. De deelnemers kunnen
de ontvangen stemmen en de telling raadplegen op vraag.
13. Het te verdelen bedrag is gelijk aan 10% van de nettowinst na belasting zoals vermeld in
de jaarrekening van het betrokken kalenderjaar.
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14. Het te verdelen bedrag wordt daadwerkelijk overgemaakt aan de winnaars van de
stemming uiterlijk 3 maanden na neerlegging van de jaarrekening van het betrokken
kalenderjaar.
15. De deelnemer die het meeste stemmen krijgt ontvangt vijftig procent van het te verdelen
bedrag. De deelnemer die de op één na meeste stemmen krijgt ontvangt dertig procent van
het te verdelen bedrag. De deelnemer die de op twee na meeste stemmen krijgt ontvangt
twintig procent van het te verdelen bedrag.
16. De winnaar ondertekent een intentieverklaring bij het ontvangen van het gewonnen
bedrag waarin hij verklaart de gelden te besteden aan de meegedeelde doelen.
17. De organisator behoudt zich het recht het bewijs op te vragen van de correcte besteding van
het ontvangen bedrag.
18. 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
Kortrijk.
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Heb je een vraag?
Indien iets niet duidelijk mocht zijn ondanks deze brochure, kan je steeds contact opnemen met
Fire Safe Plus.
Wij staan je graag te woord aangaande ons engagement en wat wij kunnen betekenen voor jouw
project.
Fire Safe + bvba,
Schildstraat 18 te 8560 Wevelgem

 +32 056 42 40 42
 info@firesafeplus.be

When people, environment and quality matter
8

Eerlijke en duurzame brandbestrijding met een “+”

Inschrijvingsformulier
Verantwoordelijke:
Contactgegevens:

Klantennummer fire safe plus:
Wenst volgend project in te schrijven:

Omschrijf duidelijk je project. Vermeld ook wat je wenst te financieren met de eventueel gewonnen
gelden. Dit kan op de achterzijde van dit blad.
Beantwoord volgende 3 vragen:

a. Geef drie blusmiddelen die gebruikt worden in draagbare blustoestellen die verkocht
worden door Fire safe plus bvba.

b. Waarvoor staat de afkorting Benor?

c. Welke norm wordt gehanteerd voor certificering van onderhoudsbedrijven van kleine
blusmiddelen?

De verantwoordelijke heeft kennis genomen van en aanvaardt het wedstrijdreglement.
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Stuur het inschrijvingsformulier door naar info@firesafeplus.be met volgende vermelding in de
onderwerpregel ‘Inschrijving vuur verbindt’ voor 31 Oktober 2018 middernacht.

Naam, datum & Handtekening aangeduide verantwoordelijke
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