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Inhoud van de actie 

 
Schrijf je bedrijf in voor 15 augustus 2022 en streef samen met andere bedrijven naar de titel ‘Het 

gezondste bedrijf van België’. Het levert je niet alleen externe aandacht op van pers, collega-bedrijven 
of potentiële medewerkers, het stimuleert bovendien de interne dynamiek omtrent welzijn. 

 

De wedstrijd zelf start op 26/09/2022. De eerste steekproeven worden uitgevoerd in week 43, de 
tweede reeks steekproeven in week 47 en de laatste reeks steekproeven in week 50. Prijsuitreiking 

gebeurt in week 51. 
 

De winnaar wordt gekozen op basis van de uitgevoerde steekproeven. Op basis van de in totaal 6 (= 2 
geteste werkposten per maand per bedrijf) steekproeven over een tijdspanne van 3 maanden, zal de 

gemiddelde score (ATP meting) worden berekend. Het geteste materiaal bestaat uit een toetsenbord 

(al dan niet extern of het toetsenbord van de laptop en een muis al dan niet extern of de trackpad van 
de laptop). Het bedrijf dat de laagste gemiddelde* score behaalde, wordt het gezondste bedrijf van 

België. 
 

*= gecorrigeerde gemiddelde middels aftrek van beginwaarden na reiniging door BIANCAS. 

 
Het gezondste bedrijf van België wordt bekend gemaakt in week 51  en wordt persoonlijk gecontacteerd 

door Biancas.  

 
Er wordt 1 winnaar “Gezondste bedrijf van België”. Deze krijgt de hoofdprijs = beker, persbelangstelling, 

een gratis ICT-reiniging (enkel deelnemende vestiging). De 2 personen waarvan hun materiaal voor de 
steekproeven werd gebruikt, worden beloond met elk een giftbox voor een Wellness weekend.  

 

De bedrijven die op 2e en 3e plaats staan, krijgen een kleinere beker, vermelding in de pers (als 2e en 
3e in de wedstrijd) en 20% korting op een ICT reiniging. 

 
Alle andere deelnemers worden vermeld op de landingspagina. Ook zal er nog reclame voorzien worden 

voor de hoofdwinnaar via BIANCAS dmv de kaartjes die worden gebruikt na een reiniging. 
 

Reglement 

 
De wedstrijd “Wordt jouw bedrijf het gezondste bedrijf van België?” van Biancas is enkel geldig voor 

bedrijven in België. 
 

De wedstrijd “Wordt jouw bedrijf het gezondste bedrijf van België?” van Biancas begint op 26/09/2022. 

Prijsuitreiking in week 51. 
 

Door deelname aan de wedstrijd van Biancas aanvaardt elk deelnemend bedrijf onderstaand reglement 
en elke mogelijke beslissing van Biancas, evenals elke beslissing die de organisator treft. De inschrijving 

is enkel geldig na goedkeuring van Biancas.  

 
Deelnemende bedrijven gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met hun bedrijfsnaam, 

bedrijfslogo en eventueel met foto op de website, reclamedrukwerk en/of op sociale media verschijnen.  
 

Indien gewenst kunnen we de deelname ook discreet behandelen zonder vermelding van het logo en 
de naam van het deelnemende bedrijf. Concrete resultaten van de testings worden niet openbaar 

gemaakt op onze website of via social media. Deze worden enkel met de deelnemers gedeeld om zo de 

winnaar transparant te bepalen. Enkel de top 3 wordt bekendgemaakt met logo en naam, niet met 
concrete resultaten. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en na overleg worden de 

winnaars online bekend gemaakt. 
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Om te kunnen deelnemen geven de bedrijven expliciete toestemming aan BIANCAS om de steekproeven 

en de bijhorende reinigingen in hun kantoren te laten plaatsvinden op de door BIANCAS gekozen dagen.  
De steekproeven worden niet aangekondigd, daar het “onverwachte aspect” een deel is van de 

wedstrijd. 
 

Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van het deelnemend bedrijf. Niet 

voorziene gevallen worden behandeld door de organisator. Elke uitspraak is bindend. 
 

Toezicht op het regelmatig verloop van de wedstrijd “Wordt jouw bedrijf het gezondste bedrijf van 
België?” op de strikte toepassing van het reglement, op het aanwijzen van de winnaar, het toewijzen 

van de prijs en het verzenden of overhandigen ervan wordt uitgeoefend door de eigenaars van Biancas. 
 

Elk deelnemend bedrijf moet zich op straffe van uitsluiting, volledig en correct registreren met zijn of 

haar bedrijfsnaam en e-mailadres en telefoonnummer incl. BTW nummer en de gegevens van de 
contactpersoon. De opgegeven gegevens moeten waar en juist zijn. Wanneer duidelijk is dat de 

gegevens van het bedrijf niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer er wordt deelgenomen 
onder een naam die niet deze van het deelnemende bedrijf is, verliest het deelnemende bedrijf het 

recht op de prijs. 

 
Biancas is niet verantwoordelijk voor technische of andere problemen met betrekking tot de actie, die 

buiten haar wil om gebeuren of worden veroorzaakt door elementen die niet kunnen worden 
gecontroleerd door Biancas. 

 
Biancas kan evenmin aansprakelijk gesteld worden als de wedstrijd “Wordt jouw bedrijf het gezondste 

bedrijf van België?” moet gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of redenen 

buiten haar wil. Biancas behoudt zich in elk geval het recht om de periode van de wedstrijd “Wordt 
jouw bedrijf het gezondste bedrijf van België?” te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. 

 
Biancas behoudt zich het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elk 

deelnemend bedrijf die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. 

 
Tijdens de wedstrijd “Wordt jouw bedrijf het gezondste bedrijf van België?” kunnen eventuele 

toevoegingen of, in geval van overmacht wijzigingen, gepubliceerd worden, na kennisgeven van 
Biancas. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen van onderhavig reglement. 

 

De prijs is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden.  
 

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op de website en kan opgevraagd worden via 
bianca@biancas.be.  
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