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Contactgegevens deelnemer
Voornaam *
Naam *
Adresgegevens 2
Straat *
Hnr *
Bus
Postcode *
Stad/gemeente *

E-mail *
Bevestig e-mail *

Vink het juiste antwoord op de vraag aan
Vraag 1: Hoeveel % zoet water is er op aarde? *
1%
3%
5%
Vraag 2: Hoeveel liter water gebruikt een Belg gemiddeld elke dag? *
13 liter
100 liter
600 liter
Vraag 3: 70% van het water dat op aarde verbruikt wordt, dient om/voor: *
Zichzelf te wassen
Landbouw
Auto’s poetsen
Vraag 4: Hoeveel liter water is nodig om een glas sinaasappelsap te maken? *
1,7 liter
17 liter

170 liter
Vraag 5: Hoeveel liter water is nodig om een t-shirt te maken? *
27 liter
270 liter
2700 liter
Vraag 6: Wat wordt er bedoeld met ‘waterdienst’? *
De afwas met de hand doen
Kilometers ver lopen om drinkbaar water te halen
Een regendouche
Vraag 7: Hoeveel graden hoger ligt de gemiddelde temperatuur nu ten opzichte van 200 jaar geleden? *
0,5 graden
2,4 graden
13 graden
Vraag 8: Eén keertje een bad nemen staat gelijk aan: *
2 douchebeurten
3 douchebeurten
8 douchebeurten
Vraag 9: Hoeveel ton plastic belandt er jaarlijks in zee? *
1,2 miljoen ton
2,7 miljoen ton
12,7 miljoen ton
Vraag 10: Welke maatregel(en) is/zijn onontbeerlijk voor een watervriendelijke tuin? *

info

Leg een groendak aan
Investeer in een hemelwaterinstallatie
Onthard je terras

Toestemmingen
Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt om mij te benaderen in verband met uitnodigingen en activiteiten,
gerelateerd aan deze wedstrijd.
Ja
Neen
Ik ga akkoord dat, indien ik een prijs win, mijn naam kan verschijnen op de website en andere gemeentelijke communicatiekanalen
(website, infokrant, sociale media, e.a.) onder de redactionele verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur van Kortenberg.
Ja
Neen
De gemeente Kortenberg verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg. Meer informatie kunt u
terugvinden in de privacyverklaring.

Volgende

Contactinformatie
Dienst Omgeving - uitsluitend op afspraak
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
T 02 755 30 70
omgeving@kortenberg.be

Openingsuren
Vandaag open van 09 u. tot 12 u.
Morgen open van 09 u. tot 12 u.
Alle openingsuren

