WEDSTRIJDREGLEMENT

Wedstrijd Bouwinnovatie 2019

WIN EEN KEUKEN VAN IXINA

Op 18 januari 2019 organiseert Bouwinnovatie vzw, Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt, en Media Huis NV
(Het Belang van Limburg), Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt, een wedstrijd naar aanleiding van de beurs
‘Bouwinnovatie’. Het deelnameformulier vindt men terug op de stand van Ixina en de inkomhal tijdens de beurs.
Aan deze ‘Bouwinnovatie-wedstrijd’ kan deelgenomen worden van vrijdag 18 januari tot en met vrijdag 1 februari
2019.
Om geldig deel te nemen, moet een deelnemer de gevraagde gegevens op het deelnameformulier volledig
invullen. Naast de persoonlijke gegevens moet hij het antwoord op twee vragen invullen:
Vraag 1
Hoeveel keukens staan er op de stand van Ixina?
….. keukens
Schiftingsvraag
Hoeveel scharnieren zitten in de bokaal op de stand van Ixina?
….. scharnieren
Het ingevulde deelnameformulier kan gedeponeerd worden in de wedstrijdurnes, die staan op de stand van Ixina
en in de inkomhal tijdens Bouwinnovatie van vrijdag 18 januari tot en met zondag 20 januari 2019 en van vrijdag 25
januari tot en met zondag 27 januari 2019. Het deelnameformulier kan ook opgestuurd worden naar
“Bouwinnovatie, Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt”, ten laatste te ontvangen op vrijdag 1 februari 2019.
Een persoon mag maximaal 1 keer deelnemen. Het niet respecteren van deze regel zal resulteren in de
automatische uitsluiting van de dubbele deelnemingen.
Om deel te nemen aan de wedstrijd is er geen aankoopverplichting. Eén deelnameformulier per persoon kan
tijdens de actie gratis worden afgehaald op de stand van Ixina of in de inkomhal tijdens Bouwinnovatie.
Fotokopieën of reproducties van deelnameformulieren zijn ongeldig.
Aan de ‘Bouwinnovatie’-lezerswedstrijd mogen alle in België gedomicilieerde meerderjarige natuurlijke personen
deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen of verblijven)
van Concentra NV en van de vennootschappen waarin deze vennootschap participeert en van Bouwinnovatie vzw.
Zijn eveneens uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: de personeelsleden en hun respectievelijke gezinsleden
van Ixina en van het toeziend gerechtsdeurwaarderkantoor.
De te winnen prijs is een keuken van Ixina ter waarde van €12.500 inclusief btw.
De installatie zal worden uitgevoerd door een erkend installateur, in de woning van de winnaar, ten laatste op 15
mei 2020.
De prijs wordt aan de winnaar ter beschikking gesteld in de vorm van een waardebon, zonder enige verdere
verantwoordelijkheid van Bouwinnovatie vzw of NV Mediahuis die op geen enkele manier door de winnaar kan
aansprakelijk gesteld worden.

De winnaar van deze wedstrijd is die deelnemer, die een correct antwoord geeft op de eerste vraag en die het
antwoord op de tweede vraag, een schiftingsvraag, het dichtst benadert.
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. De prijs of een gedeelte ervan, zal in geen geval omgeruild
worden tegen zijn waarde in geld. De prijs is niet overdraagbaar aan derden, doch uitsluitend bestemd voor de
aangeduide winnaar zelf. De winnaar zal via een aannemer of verdeler een offerte én (ver)bouwingsplan
voorleggen aan de organisator. De winnaar legt hetzij het eigendomsbewijs van de te herstellen woning, hetzij de
bouwvergunning van de kwestieuze woning over.
Aan correspondentie of telefonische oproepen betreffende deze wedstrijd wordt geen gevolg gegeven, noch
tijdens, noch na de wedstrijd.
Vzw Bouwinnovatie en Mediahuis nv behouden zich het recht voor om deze wedstrijd uit te breiden, te beperken,
te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of als omstandigheden dit rechtvaardigen.
Het volledige wedstrijdreglement is te verkrijgen door een aan uzelf gerichte omslag met voldoende zegels te
versturen naar Bouwinnovatie vzw, t.a.v. Jean-Pierre Schroeders, Maastrichtersteenweg 254, 3500 Hasselt.
Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt men alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die
de inrichters of de gerechtsdeurwaarder zouden treffen. Deelnemers verklaren er zich door deelname mee
akkoord dat men als winnaar met naam en woonplaats, eventueel ook met foto, in Het Belang van Limburg en
eventueel andere dag- en/of weekbladen of op het internet verschijnt.
De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor het interne
gebruik van Bouwinnovatie vzw door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen evenwel doorgegeven
worden aan de organismen die contractueel verbonden zijn met Bouwinnovatie vzw en de wedstrijd.
De persoonsgegevens verzameld via deelname aan de jaarlijks georganiseerde bezoekerswedstrijd, worden enkel
van de personen die het vakje op het wedstrijdformulier niet aangevinkt hebben (dat de gegevens niet
gecommuniceerd mogen worden met de betrokken partners van de wedstrijd) digitaal opgeslagen. Deze worden
na verwerking van de harde schijf verwijderd en op USB-stick bewaard in een beveliigde archiefplaats. Deze
gegevens worden enkel mits gegeven toestemming via het wedstrijdformulier ter beschikking gesteld van de
wedstrijdpartner(s) indien zij deze opvragen. De wedstrijdpartner(s)/standhouder(s) wisselen elke beurseditie (in
functie van de wedstrijdprijzenpot). De gegevens worden max. 5 jaar bewaard.
Conform Verordening 2016/679 van 27 april 2016 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage,
eventuele correctie en verwijdering van zijn persoonsgegevens.
Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan
ook vanwege de organisator.
De wedstrijd staat onder toezicht van het gerechtsdeurwaarderskantoor JAN KERKSTOEL en vennoten met burelen
te 3500 Hasselt, Raamstraat nr 12 voor wat het opstellen van het reglement betreft en het toekennen van de prijs.
De beslissingen van de instrumenterende gerechtsdeurwaarder zijn bindend. Bij eventuele discussies zal het
genoemde gerechtsdeurwaarderskantoor optreden in overleg met een deskundige.

