
 

Reglement v01 12-06- 2018 | Primoris … for a better world 

DEELNAMEREGLEMENT ACTIE 2018 

Primoris … for a better world 

1. Dit reglement is van toepassing op de actie “Primoris … for a better world”, georganiseerd in 

2018 en geldt enkel voor de editie 2018 van deze actie. 

2. Primoris Belgium schenkt in 2018 in totaal € 30.000 aan 3 goede doelen, acties of projecten, 

verdeeld als volgt:  

 10.000 € aan een goed doel, voorgesteld door een klant van Primoris Belgium 

 10.000 € aan een goed doel, voorgesteld door een klant van Primoris Belgium 

 10.000 € aan een goed doel, voorgesteld door de medewerkers van Primoris Belgium 

3. Elk erkend goed doel of actie (zie eveneens 4) kan in aanmerking komen, maar klanten van 

Primoris mogen geen voorstellen indienen aangaande bedrijfseigen projecten, goede doelen 

of acties. 

4. Erkende goede doelen, projecten of acties uit zowel België als het buitenland kunnen 

voorgesteld worden, op voorwaarde dat deze projecten behoren tot de erkende instellingen 

vermeld op deze website. Bij twijfel, neem contact op via communications.be@primoris-lab.com 

zodat we het voor u kunnen nakijken. 

5. De looptijd van de actie wordt meegedeeld op website van Primoris Belgium en verspreid via 

de communicatiekanalen van Primoris Belgium. Ook de termijn voor het indienen van 

voorstellen wordt via voormelde kanalen bekendgemaakt. 

6. Na de indieningsperiode, zal Primoris een selectie maken van 2 goede doelen, projecten of 

acties, ingediend door klanten en 1 goed doel, project of actie, ingediend door medewerkers. 

Bij deze selectie zal Primoris Belgium rekening houden met de opgegeven motivering waarom 

dit project extra ondersteuning verdient door Primoris Belgium. Primoris zal daarbij voorkeur 

geven aan projecten die nauw aansluiten bij de missie van Primoris, nl. verbetering van de 

voedselveiligheid, productkwaliteit en duurzaamheid. 

7. Bij de indiening van een project worden volgende gegevens opgevraagd*:  

o Klantnaam 

o Contactpersoon project*: 

 Naam: 

 Telefoonnummer: 

 E-mailadres: 

 Naam erkend goed doel/actie: 

 Beschrijving goede doel/actie: 

 Motivering (Waarom moet dit project geselecteerd worden): 

*Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van deze actie en worden zolang bewaard 

als de actie loopt. 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q2
https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften#q2
mailto:communications.be@primoris-lab.com
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8. Elk contact met de drie geselecteerde projecten zal rechtstreeks verlopen met Primoris 

Belgium. Primoris zal in haar communicatiekanalen echter de klant vermelden die het 

betreffende project heeft voorgesteld.  

9. Door de indiening van een voorstel, verklaart de indiener zich akkoord met het reglement van 

deze actie. De algemene voorwaarden en het privacybeleid van Primoris Belgium zijn van 

toepassing. 

http://www.primoris-lab.com/be-nl/primoris/algemene-voorwaarden/
http://www.primoris-lab.com/be-nl/privacy/

