
WEDSTRIJDREGLEMENT  
Evenement Kijk- en voeldagen op 17/02 en 24/02/2019 

Deze wedstrijd, die loopt van 17 februari tot en met 24 februari 2019, wordt georganiseerd door 

Durabrik Bouwbedrijven NV, met maatschappelijke zetel te Landegemstraat 10, 9031 Drongen 

(hierna: Durabrik of organisator). 

DEELNAMEVOORWAARDEN  
Artikel 1: Deelname aan de wedstrijd “WIN een KitchenAid tijdens de KIJK- EN VOELDAGEN” (hierna 
genoemd: wedstrijd) impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement zonder enige 
mogelijkheid tot klachten met betrekking tot de resultaten, de beslissingen van Durabrik of de prijs. 
Er zal ook geen enkele correspondentie worden aanvaard over de wedstrijdresultaten. Bij betwisting 
zijn de beslissingen van de organisator doorslaggevend en onherroepelijk.  
 
Artikel 2: De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen die gedomicilieerd zijn in België, 
minstens 18 jaar of ouder zijn én aanwezig op de Kijk- en voeldagen, met uitsluiting van de 
personeelsleden van Durabrik. Het is verboden deel te nemen in naam van iemand anders. Durabrik 
behoudt zich het recht voor een deelnemer te weigeren wanneer wordt vastgesteld dat deze laatste 
niet voldoet aan de eerder vernoemde voorwaarden.  
 
Artikel 3: De wedstrijd is zonder aankoopverplichting. Iedereen die is ingeschreven, mag maar één 
keer deelnemen. Deelname aan de wedstrijd kan enkel bij aanwezigheid op het event “Kijk- en 
voeldagen” gebeuren. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van de aanwezigheid op 
het event.  
 
HOE DEELNEMEN  
Artikel 4: Deelnemen kan door het registratieformulier tijdens het event door de bouwadviseur of 
host(ess) te laten vervolledigen met uw persoonsgegevens.  
De winnaar wint een KitchenAid Classic 4,3L mixer-keukenrobot 5K45SS, kleur wit. 
 
Artikel 5:  
De wedstrijd loopt van 17/02/2019 tot en met 24/02/2019 tot na afloop het event (om acht uur). 
  
Artikel 6: Elke inbreuk op dit reglement of elke fraude leidt tot de diskwalificatie van de deelnemer 
en uitsluiting van verdere deelname. De organisator kan een deelnemer diskwalificeren bij duidelijke 
en redelijk gegronde vermoedens van inbreuk op dit reglement. De beslissing tot diskwalificatie of 
uitsluiting is definitief.  
 
Artikel 7: Durabrik heeft het recht om de wedstrijd te verkorten, te verlengen, te wijzigen of 
annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het 
vervolgen van de wedstrijd overeenkomstig huidig wedstrijdreglement onmogelijk is geworden.  
 
SELECTIE VAN DE WINNAAR  
Artikel 8: De winnaars moeten voldoen aan alle hogervermelde voorwaarden. Het is het 
computersysteem die een willekeurige winnaar per locatie uitkiest.  
 
Artikel 9: De winnaar wordt persoonlijk via e-mail verwittigd. 
 


