WEDSTRIJDREGLEMENT BEZOEKERSWEDSTRIJD – BOUW&RENO 2019
1. Het reglement is beschikbaar op de website van www.bouwreno.be en aan de infobalie van
bouw&reno dat doorgaat van 12/01/2019 tot en met 20/01/2019. Door deel te nemen aan deze
wedstrijd bevestigt de deelnemer dat hij het wedstrijdreglement heeft gelezen en heeft begrepen en
dat hij het reglement aanvaardt en deze strikt naleeft.
2. Deze wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen met domicilie op het Belgisch
grondgebied en die een bezoek brengen aan bouw&reno 2019. Zijn uitgesloten, de werknemers van
de organiserende ondernemingen alsook de leden van hun nabije familie (echtgenoten,
samenwonenden, ex-echtgenoten of samenwonenden, ouders, broers en zussen, kinderen) en
minderjarigen.
3. Deelname aan deze wedstrijd is geheel gratis en gebeurt door het invullen van een papieren
deelnemingsformulier. Deelnemers moeten alle gevraagde gegevens invullen – alle stickers die
overeenkomen met de icoontjes op de juiste plaats op het plan kleven, 3 prijzen aanduiden van de
prijzenpot van 19 prijzen die zij het liefst willen winnen - en moeten het juiste antwoord geven op de
volgende vraag: “Hoeveel volledig ingevulde deelnameformulieren krijgen wij binnen tussen
12/01/2019 om 10u00 en 20/01/2019 om 18u30?”

4. Het deelnameformulier is pas geldig en telt pas mee voor de wedstrijd indien het volledig ingevuld
wordt binnengebracht aan de infobalie aan de ingang van bouw&reno 2019.
5. Elke deelnemer mag slechts één (1) keer deelnemen aan deze wedstrijd. Bij meerdere inzendingen
van een deelnemer, wordt slechts één formulier willekeurig weerhouden voor deelname aan de
wedstrijd. De overige formulieren worden vernietigd en tellen niet mee als geldig formulier bij de
berekening van het antwoord op de wedstrijdvraag.
6. Per naam, per adres, per telefoonnummer kan slechts één (1) prijs gewonnen worden gedurende
de wedstrijdperiode.
7. De wedstrijd loopt van twaalf januari 2019 tot en met twintig januari 2019.
8. De negentien (19) prijzen worden geschonken door de volgende deelnemende
bedrijven/exposanten: (waarde excl. BTW)






1 SMEG frigo FAB28RNE1 zwart – Adrem Keukens (€ 1099 excl. BTW)
1 korting van 25%, of gratis behandeling op een trap geplaatst in 2019 (max € 500 korting) –
Trappen Teck (€ 500 excl. BTW)
10 kortingsbonnen van 10% korting per bon – Qsine
Waardebon van € 1000 - GF Total flooring (€ 1000 excl. BTW)
Eiken bijzettafel ter waarde van € 1200 incl. BTW – Houtambacht (€ 991,74 excl. BTW)







50 m² zwevende kurkvloer QualyCork clic COMPACT NATUREL 900x300x10 mm - Kurkfabriek
Van Avermaet (€ 1237,5 excl. BTW)
Waardebon van € 500 incl. BTW - QTD Architecten (€ 413,22 excl. BTW)
Panasonic airco toestel type KIT-PZ25-TKE - De Witte Technics (€ 890 excl. BTW)
Waardebon van € 250 incl. BTW - All4InsideOut (€ 206,61 excl. BTW)
Vuurkorf ter waarde van € 495 incl. BTW - De Backer Haarden (€ 409,09 excl. BTW)

9. In geen enkel geval mag de prijs het voorwerp uitmaken van een financiële tegenprestatie noch
uitgewisseld worden in ruil voor andere voorwerpen of prestaties ongeacht hun waarde. De prijzen
zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan
de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.
10. Op het einde van de wedstrijdperiode (20/01/2019) zal er per prijs een winnaar worden geloot
uit de volledig ingevulde formulieren waarbij alle gegevens moeten worden ingevuld op het
wedstrijdformulier én de wedstrijdvraag correct moet beantwoord zijn. De 19 personen wiens
antwoord het dichtst ligt bij het juiste antwoord van de wedstrijdvraag zijn de winnaars. De verdeling
van de prijzen start bij de winnaar wiens antwoord het dichtst bij het juiste antwoord van de
wedstrijdvraag ligt. Bij de verdeling van de prijzen wordt rekening gehouden met de 1ste, 2de en 3de
keuze van de prijzenpot.
11. De winnaars worden door Easyfairs nv per e-mail gecontacteerd op ten laatste 20 februari
2019. Het schenkende bedrijf/exposant neemt persoonlijk contact op met de winnaar voor de
overhandiging van de prijs en de praktische afhandeling. De verliezers zullen geen enkele brief
en geen enkel bericht ontvangen dat hen laat weten dat zij geen prijs hebben gewonnen.
12. Easyfairs nv is niet aansprakelijk voor onvolledige of onleesbare deelnemingsformulieren en
voor verloren gegane inzendingen.
13. Deelnemers aanvaarden dat Easyfairs nv het recht heeft (zonder betaling of toestemming) om
hun naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres te gebruiken om de winnaar
aan te kondigen en voor verwante promotionele doeleinden. Easyfairs nv mag hen via
nieuwsbrief op de hoogte houden van hun activiteiten en beurspromoties. Hun gegevens
worden opgenomen in het bestand van Easyfairs nv, Maaltekouter 1, 9051 Gent. Zij kunnen
hun gegevens altijd raadplegen, verbeteren of laten schrappen. Het privacybeleid is terug te
vinden op www.easyfairs.com/privacy-statement.
14. Easyfairs nv behoudt zich het recht voor om op het even welk moment of voor elke reden de
wedstrijd aan te passen of te annuleren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
eventuele kosten, vorderingen, verlies, schade of andere consequenties gelinkt aan deze actie
of door onvermogen, ongeacht de oorzaak, om aan de voorwaarden van deze wedstrijd te
voldoen.

15. Easyfairs nv behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaandelijke
aankondiging de organisatie te wijzigen, onderbreken of een einde te stellen aan de wedstrijd
in het geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden die onafhankelijk zijn van haar
wil zoals een probleem in verband met de computers, het netwerk, de leveranciers of een
juridisch bevel zoals een beslissing met uitvoerende kracht of nieuwe wettelijke maatregelen.
Deze lijst is illustratief en niet uitputtend.
16. Onder voorbehoud van een grove of opzettelijke fout of van een fout van haar aangestelden,
kan Easyfairs nv niet aansprakelijk gesteld worden voor eender welke rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die zou mogen voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd en/of
toekenning van de prijzen. Indien de wedstrijd of de levering van de prijzen wordt uitgesteld,
geannuleerd of geheel of gedeeltelijk onderbroken voor redenen die niet afhangen van de wil
van Easyfairs nv, zal deze laatste met betrekking tot dit punt geen enkele aansprakelijkheid op
zich nemen.
17. De Overeenkomst zal beheerst worden door het Belgisch recht. Elk geschil dat ontstaat in
verband met de Overeenkomst en dat niet in der minne kan geregeld worden, zal aanhangig
worden gemaakt bij de bevoegde hoven en rechtbanken te Brussel.
18. De organisator van deze wedstrijd is Easyfairs nv, Maaltekouter, 1, 9051 Gent.

