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ARTIKEL 1 

Federale Verzekering (Gemeenschappelijke Kas voor Verzekering tegen Arbeidsongevallen – RPR 0407.963.786, 

Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en 

Diverse Risico’s CVBA – RPR 0403.257.506), met maatschappelijke zetel in de Stoofstraat 12 te 1000 Brussel 

organiseert in samenwerking met de Confederatie Bouw een affinity-campagne voor hun leden. Naast de 

voordelen van het Build-Safe pakket, kunnen de leden van de Confederatie Bouw genieten van een exclusief 

cadeau bij het afsluiten van een Build-Safe pakket bij Federale Verzekering. Het betreft een werfradio. 

ARTIKEL 2 

Looptijd van de actie: van 22/02/2019 tot en met 30/11/2019. De actie stopt vroeger indien de voorraad 

werfradio’s is uitgeput. Er is een stock van 100 werfradio’s voorzien. 

ARTIKEL 3 

Het betreft een werfradio van het merk Metabo, type R 12-18 ter waarde van 75€ (BTW inclusief). De levering 

wordt vastgelegd van zodra de voorwaarden uit artikel 4 vervuld zijn. 

ARTIKEL 4 

Voorwaarden om deel te nemen en recht te hebben op de werfradio: 

- Lid zijn van de Confederatie Bouw. Dit dient aangetoond te worden door middel van een geldig 

lidnummer bij de Confederatie Bouw;

- En een nieuwe klant Build-Safe zijn. Dus ondertekende voorstellen/aanvragen die recht geven op de 

Build- Safe voorwaarden (zie afzonderlijk Reglement Build-Safe) ingediend hebben vanaf 22/02/2019 

en tot maximum 30/11/2019. Dus ook bestaande klanten van Federale Verzekering die Build-Safe 

klant worden, komen in aanmerking. 

De aanvaardingsvoorwaarden, algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden van de verzekeringen deel 
uitmakende van de actie Build-Safe blijven van toepassing en waarvoor er verwezen kan worden naar 
https://go.federale.be/build-safe-confederatie.html . 

AFFINITY Confederatie Bouw & Federale Verzekering 

REGLEMENT VAN DE ACTIE  “Build-Safe & werfradio” 

http://www.federale.be/
https://go.federale.be/build-safe-confederatie.html
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ARTIKEL 5 

Federale Verzekering en alle andere tussenpersonen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, wanneer 

bepaalde voorwaarden van deze actie als gevolg van een geval van overmacht gewijzigd worden. 

ARTIKEL 6 

De organisatoren van de actie behouden zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen, indien die 

ingreep gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden die los staan van hun wil. Zij kunnen niet 

aansprakelijk gesteld worden, wanneer de actie onderbroken, uitgesteld of geannuleerd wordt om redenen die 

los staan van hun wil. 

ARTIKEL 7 

De informatie en persoonsgegevens meegedeeld in het kader van de actie worden uitsluitend verwerkt binnen 

het doel van deze actie. De verwerkte gegevens worden door Federale Verzekering bewaard gedurende de 

looptijd van de actie, die zal aangepast worden telkens dat de omstandigheden het vereisen. De deelnemers 

kunnen kennis nemen van de gegevens die aangaande hun persoon verwerkt worden, of desgewenst ze laten 

verbeteren door een verzoek hiertoe te sturen naar Federale Verzekering t.a.v. de Data Protection Officer – 

Stoofstraat 12 te 1000 Brussel of een email naar privacy@federale.be, vergezeld door een recto verso kopie 

van de identiteitskaart. Deelnemers kunnen eveneens, volgens dezelfde modaliteiten, en binnen de limieten 

voorzien door de Algemene Verordening voor de gegevensbescherming, zich verzetten tegen de verwerking 

van de gegevens of een beperking ervan vragen. Deelnemers kunnen tevens de verwijdering of de 

gegevensoverdraagbaarheid ervan vragen. 

Technische en organisatorische maatregelen werden genomen teneinde vertrouwelijkheid en de veiligheid van 

deze gegevens te garanderen. De toegang tot de persoonlijke gegevens van de deelnemers is beperkt tot de 

personen die deze in het kader van de uitoefening van hun beroepstaken nodig hebben. 

Meer informatie kan terugvonden worden op www.federale.be of deelnemers kunnen zich richten tot 

privacy@federale.be of Federale Verzekering t.a.v. de Data Protection Officer – Stoofstraat 12 te 1000 Brussel. 

Eventuele klachten kunnen gericht worden naar de Gegevensbeschermingsautoriteit 

(https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/). 

http://www.federale.be/
mailto:privacy@federale.be
http://www.federale.be/
mailto:privacy@federale.be
http://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)
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ARTIKEL 8 

Het reglement is verkrijgbaar op vraag bij Federale Verzekering - Departement Marketing, Stoofstraat 12 te 

1000 Brussel of per telefoon op 0800 14 200. 

ARTIKEL 9 – Bescherming van de klant 

Voordat Federale Verzekering het verzekeringsproduct aanbiedt dat het voorwerp uitmaakt van de actie, 

verzekert de maatschappij zich ervan dat dat product aan de eisen en de behoeften van de cliënt voldoet. 

Federale Verzekering zorgt er ook voor dat de klant over alle informatie over het aangeboden product kan 

beschikken. 

Meer gedetailleerde informatie over de MiFID-verplichtingen van Federale Verzekering vindt u op 

www.federale.be onder de rubriek ‘Klantenbescherming’ of kunt u opvragen via het telefoonnummer 0800 14 

200. 

ARTIKEL 10 – Klantentevredenheid 

Elke klacht in verband met de actie kan schriftelijk worden gericht aan Federale Verzekering, Dienst 

Klachtenbeheer, Stoofstraat 12, 1000 Brussel (beheer.klachten@federale.be) of telefonisch op het nummer 

02/509.01.89. 

Alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om een eventueel geschil dat uit de klacht zou kunnen 
voortvloeien, te behandelen. Hierbij is het Belgische recht van toepassing. 

http://www.federale.be/
http://www.federale.be/
mailto:beheer.klachten@federale.be

