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Deze voorwaarden zijn van toepassing op de prijsvraag  BodemUP ‘Wie is de beste 

bodemverbeteraar’ die wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Brabant, Brabant Water en 

ZLTO. ZLTO is verantwoordelijk voor de organisatie van de prijsvraag. 

Voorwaarden voor deelname 

• Deelname aan de BodemUP prijsvraag staat open voor individuele agrarische ondernemers 
die agrarische grond in gebruik of bezit hebben in Noord-Brabant. 

• De hierboven genoemde deelnemer mag maximaal drie inzendingen doen. Er kan 
maximaal één geldprijs gewonnen worden per deelnemer.  

• Deelname aan de prijsvraag is uitsluitend mogelijk door inzending via het inschrijfformulier 
en door het mailen van de inzending via bodemup@zlto.nl.  

• Degenen die de inzendingen beoordelen, alsmede hun bureaus of bedrijven, zijn 
uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor degenen die op enigerlei wijze betrokken 
geweest zijn bij de voorbereiding en/of organisatie van de prijsvraag. 

• Deelname aan de prijsvraag BodemUP kan van 1 november 2019 tot en met 31 december 
2019.  

• De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie 
bij de deelname aan de prijsvraag/winactie. ZLTO  kan een winnaar verzoeken om voor 

uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving 
op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres. 

Voorwaarden inzending:  

• De inzending moet voldoen aan de Nederlandse en Europese Wetgeving. 

• De inzending moet uitvoerbaar zijn zonder de inzet van specialistische apparatuur, kennis 
of andere niet voor iedereen beschikbare middelen. 

• Een inzending betreft: 
o Een ingevuld inschrijfformulier verstrekt door de organisatie van de prijsvraag. Het 

inschrijfformulier is te vinden via www.zlto.nl/bodemup. Inschrijfformulier mag 
worden voorzien van bijlage in de vorm van documenten, filmpjes, etc. 

o Het inschrijfformulier betreft het plan van aanpak van de betreffende maatregel om 

de bodem te verbeteren. Het plan van aanpak dient om een goed inzicht in de 
ideeën te verkrijgen. Hiermee scherpen de deelnemers hun voorstel aan en 
vergroten zij de realiteitswaarde daarvan. 

Communicatie: 

• De winnaars worden tijdens het BodemUP Symposium op de hoogte gebracht van de 
gewonnen prijs. 

• Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd. 

• Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Noord-Brabant, Nederland. 

• De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de prijsvraag 
en de uitreiking van de prijs. In dat kader is ZLTO gerechtigd om na digitale/schriftelijke 
toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn 
bij de betreffende prijsvraag/winactie. 
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• ZLTO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de 
deelname aan de prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of 

vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de 
winnaar. 

• Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de prijsvraag/winactie kunt u een 
mail sturen naar bodemup@zlto.nl.  

Selectieprocedure 

• De inzendingen worden beoordeeld door een jury. De inzendingen worden beoordeeld op 

mate van bodemverbetering (korte en lange termijn), innovatie, creativiteit, vermindering 
van uitspoeling van nutriënten en in hoeverre de maatregel ook uitvoerbaar is voor andere 
agrarische ondernemers. 

• De samenstelling van de jury wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. De jury zal een 
afspiegeling zijn van mensen uit de agrarische sector, beleid en wetenschap. 

• ZLTO kan vooraf een selectie maken uit de inzendingen die beoordeeld zullen worden door 

de jury. 

Prijzen 

• De winnaars ontvangt een cheque ter waarde respectievelijk € 12.000,- (1e prijs), € 
8.000,- (2e prijs) of € 4.000,- (3e prijs). 

• Maximaal vijf inzendingen worden door de jury geselecteerd voor het maken van een 
filmpje over de uitvoer van de bodemverbeterende maatregelen. 

• Het gewonnen bedrag voor de prijsvraag kan alleen worden ingezet voor maatregelen 
en/of apparatuur dat dient ter verbetering van de bodem en/of verbetering van de 
waterkwaliteit of -kwantiteit. ZLTO neemt hierover de beslissing in overleg met de 
winnaars. 

• De winnaars kunnen het bedrag bij ZLTO declareren. Hiertoe dient de winnaar een 
declaratieformulier in te vullen en de factuur in te dienen via bodemup@zlto.nl.  

• Er mogen meerdere declaraties worden ingediend tot het maximum bedrag dat is 
gewonnen. Als het bedrag dat de winnaar besteed aan de bodemverbeterende maatregelen 
lager is dan het gewonnen bedrag, wordt het restbedrag niet uitgekeerd. 

• De declaraties moeten worden ingediend voor 31 juni 2022.  

• De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet 

overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. 
Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijsvraag/winactie verbonden 
voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is ZLTO gerechtigd een andere 
winnaar te trekken. 

• Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. 
ZLTO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar. 
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