Een actie organiseren voor De Max VZW doe je
zo:
Sta jij te popelen om een actie te organiseren ten voordele van De Max VZW?
Wat moet je doen?

1. Werk jouw idee volledig uit.
2. Stuur een mailtje met jouw idee naar info@demaxvzw.be
3. Wij lezen dit na en geven de goedkeuring of weigering voor deze actie.
4. Jouw actie kan geregistreerd worden vanaf begin september 2019 tot en met
23 december 2019.
5. Indien je een actie wilt organiseren met meerdere personen, moet er één contactpersoon
opgegeven worden.

6. Let er op dat jij zelf de verantwoordelijkheid draagt voor jouw actie. Kijk goed na waar je
actie aan moet voldoen. Heeft je actie een verzekering nodig? Bepaalde toestemmingen?
Vergunningen? Zijn er bepaalde auteursrechten waarvoor je moet betalen? Zo ja, daar ben jij
zelf verantwoordelijk voor.
Op het einde van De Warmste Week doet Sabam zelf een gift, waardoor je geld uiteindelijk
toch nog bij het goede doel terechtkomt.
Voor meer info: https://www.sabam.be/nl/faq

7. De opbrengst van jouw actie moet voor 24 december 2019 gestort worden via
www.dewarmsteweek.be. Je begint met in te loggen op je persoonlijk dashboard, daarna
selecteer je jouw actie, klik je door op ‘mijn betaling’ en voer je de betaling uit.
Begin januari 2020 zorgt de Koning Boudewijnstichting ervoor dat het geld van jouw actie bij
De Max VZW terechtkomt. Je kan de opbrengst nooit rechtsreeks aan De Max VZW
overmaken!

Registratievoorwaarden De Warmste Week
1. Door het registreren van je actie:
- bevestig je dat je bevoegd bent om deze actie namens je organisatie, vereniging, bedrijf,… te
registreren;
- bevestig je dat je ofwel 18 jaar of ouder bent, ofwel, indien je minderjarig bent, dat je de
uitdrukkelijke toestemming hebt van je beide ouders of voogd.
- verklaar je dat je geregistreerde actie oprecht is en geen commerciële inslag heeft; en
- verbind je je ertoe de opbrengst van de actie onmiddellijk na afloop te schenken aan De Warmste
Week van Music for Life en uiterlijk voor 31/01/2019.
2. Je verbindt je ertoe je gift te storten via gebruik van de unieke gestructureerde mededeling die je
hebt ontvangen bij het registreren van je actie. Het is niet mogelijk om cash geld af te geven tijdens
Music for Life. Je hebt geen recht op een fiscaal attest na het storten van je gift.
3. Indien de actie om de een of andere reden niet zou kunnen plaatsvinden, meld je dit onmiddellijk
aan de Koning Boudewijnstichting op volgend e-mailadres: dewarmsteweek@kbs-frb.be.
4. Het is verboden om dezelfde actie 2 maal te registreren bijvoorbeeld onder een andere naam.
Indien je problemen hebt met je actie/account kan je altijd contact opnemen met het De Warmste
Week team via mail: info@dewarmsteweek.be
5. Indien je de betaling niet correct uitvoert, indien je een actie dubbel registreert dan wel indien je
vergeet te melden dat een bepaalde actie werd geannuleerd, kan de Koning Boudewijnstichting niet
nagaan of de actie correct werd afgerond. Het zou dan kunnen dat de Koning Boudewijnstichting dan
wel de VRT jou zou contacteren om het bedrag alsnog te voldoen.
6. De Koning Boudewijnstichting en VRT kunnen u ten allen tijde contacteren over de opvolging van
uw actie.
7. Je bent zelf verantwoordelijk voor de actie die je organiseert. In die zin zorg je zelf voor de nodige
vergunningen, verzekeringen, toestemmingen, promotie, ... dan wel andere formaliteiten. De VRT
kan niet worden aangesproken voor de actie die je hebt geregistreerd.
8. De registratie van je actie geeft je het recht om, binnen de context van je registreerde actie,
gebruik te maken van het promomateriaal van “De Warmste Week”. Je vindt deze terug op je
persoonlijke pagina op dewarmsteweek.be. Je staat zelf in voor de promotie van je actie. Eventueel
misbruik wordt uiteraard gesanctioneerd.
9. De persoonsgegevens van de persoon die de actie registreert, worden door de VRT in een bestand
opgenomen. Het beleid van de VRT met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden
geraadpleegd onder het luik “privacy” zoals vermeld op de website van dewarmsteweek.be.
10. Door registratie van de actie aanvaard je volledig deze voorwaarden en alle beslissingen die de
VRT en/of de Koning Boudewijnstichting in verband met de geregistreerde acties van Music for Life
zullen treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de geregistreerde acties van Music for
Life gelden als punt van deze registratievoorwaarden.
11. Indien zulks vereist is, kunnen de VRT en/of de Koning Boudewijnstichting deze
registratievoorwaarden ten allen tijde aanpassen. Deze registratievoorwaarden worden
bekendgemaakt op de website van dewarmsteweek.be en kunnen daar desgewenst worden
afgedrukt.

