
Reglement BodemUP maatregelenwedstrijd (Vertel ons hoe jij op jouw bedrijf met 

bodembeheer aan de slag bent gegaan) 

 

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de maatregelenwedstrijd voor het BodemUP 

veldsymposium 2022 die wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Brabant, 

Brabant Water en ZLTO. ZLTO is verantwoordelijk voor de organisatie van de 

maatregelenwedstrijd. 

Voorwaarden voor deelname 

 
• Deelname aan de BodemUP maatregelenwedstrijd is mogelijk voor de individuele 

agrarisch ondernemer of loonwerker in Noord-Brabant die agrarische grond 
bewerkt of beheert. 

• De hierboven genoemde deelnemer mag maximaal één inzending doen 
per bedrijf en per persoon.  

• De 20 beste inzendingen krijgen een BodemUP tool box ter waarde van 
ongeveer € 500,00 euro. Nummer 1 krijgt een aanvullende prijs van € 
4500,00, nummer 2 krijgt een aanvullende prijs van €2500,00 en 
nummer 3 krijgt een aanvullende prijs van €1500,00.  

• Deelname aan de maatregelenwedstrijd is uitsluitend mogelijk door inzending via 
het inschrijfformulier. 

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

• Inzending voor deelname aan de BodemUP maatregelenwedstrijd kan tot en met 
17 oktober 2022. 

• De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete 
informatie bij de deelname aan de maatregelenwedstrijd/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. 

• De inzendingen voor de maatregelenwedstrijd kunnen gebruikt worden voor 
communicatiedoeleinden omtrent BodemUP. 

 

Voorwaarden inzending: 

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

• De inzender moet uitvoerder zijn van de ingezonden maatregel(en). 
• Een inzending betreft: 

o Een ingevuld inschrijfformulier verstrekt door de organisatie van de 
maatregelenwedstrijd. Het inschrijfformulier is te vinden via 
www.zlto.nl/bodemup. Inschrijfformulier moet worden voorzien van 
bijlage in de vorm van documenten, filmpjes, gedicht etc. 

o De bijlage is de inzending die wordt beoordeeld door een onafhankelijke 
jury. Deze wordt beoordeeld op de volgende criteria: 1) creativiteit van de 
boodschap 2) inventiviteit van de aanpak 3) de mate waarin jij jouw 
netwerk hebt betrokken bij de uitvoering. 

 

  

http://www.zlto.nl/bodemup


Communicatie: 

 
• De winnaars worden tijdens het BodemUP Veldsymposium 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 
maatregelenwedstrijd 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 
maatregelenwedstrijd/winactie. 

• ZLTO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die 
voortvloeit uit de deelname aan de maatregelenwedstrijd noch voor eventuele 
technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de 
deelname aan de maatregelenwedstrijd of de aanwijzing van de winnaar. 

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

 

Selectieprocedure 

 

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

beoordeeld op creativiteit van de boodschap, inventiviteit van de aanpak en de 

mate waarin jij jouw netwerk hebt betrokken bij de uitvoering. 
• 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 

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

worden door de jury. 

 

Prijzen 

 
• De prijsbedragen waarover wordt gesproken in dit reglement zijn een indicatie. We 

proberen een mooi prijzenpakket samen te stellen dat in de buurt ligt van dit 

genoemde bedrag. ZLTO is gerechtigd om af te wijken van het exacte bedrag.  

• De 20 beste inzendingen ontvangen een BodemUP tool box ter waarde van 

ongeveer € 500,- De beste drie ontvangen een aanvullende prijs ter waarde van 

ongeveer € 4.500, - (1e  prijs), € 2.500, - (2e prijs) of € 1.500, - (3e prijs). 

• De aanvullende prijzen van nummer 1, 2 en 3 zijn persoonsgebonden en staat 
op naam van de winnaar. Deze prijzen zijn 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 maatregelenwedstrijd/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 schade aan de prijzen 
na de ingebruikname door de prijswinnaar. 

mailto:bodemup@zlto.nl

