WEDSTRIJDREGLEMENT
DUURZAAMHEID 2017
Deze online wedstrijd, die loopt van 9 november 2017 tot en met 30 november 2017, wordt
georganiseerd door Durabrik Bouwbedrijven NV, met maatschappelijke zetel te Landegemstraat 10,
9031 Drongen (hierna: Durabrik of organisator), KBO BE 0427.979.341.
DEELNAMEVOORWAARDEN
Artikel 1: Deelname aan de online wedstrijd “DUURZAAMHEID 2017” (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 en
minstens 18 jaar of ouder zijn, met uitsluiting van de personeelsleden van Durabrik Bouwbedrijven
NV en EcoPuur NV. 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 online gebeuren. De identificatie van de
deelnemer gebeurt op basis van het e-mailadres. Elk verkeerd of onvolledig e-mailadres zal als
ongeldig worden beschouwd.
HOE DEELNEMEN
Artikel 4: Deelnemen kan door de vragenlijst te vervolledigen en te versturen.
De winnaar wint een Dopper waterfles.
Opdat hun deelname in aanmerking zou komen, moeten deelnemers hun volledig ingevulde
vragenlijst via internet naar Durabrik versturen, ten laatste op 30/11/2017. Onvolledige of laattijdige
deelnames worden als ongeldig beschouwd.
Artikel 5:
De wedstrijd loopt van 09/11/2017 tot en met 30/11/2017 om middernacht.
INTREKKING
Artikel 6: Deelnemers kunnen hun deelname intrekken door een e-mail te sturen naar
info@durabrik.be voor het einde van de registratieperiode op 30/11/2017.
OPSCHORTING OF ANNULATIE
Artikel 7: De organisatoren van de wedstrijd wijzen alle aansprakelijkheid van de hand in geval van
wijziging of annulering van de actie door overmacht. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk
worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of de provider die een laattijdige
deelname of het verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg heeft. Druk-, spel-, zet- of andere
gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke
verplichting dan ook vanwege de organisator.
Niet voorziene gevallen zullen door de organisator behandeld worden waarbij de beslissing van de
organisator bindend is.
Artikel 8: 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 9: 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 10: De winnaars moeten voldoen aan alle hoger vermelde voorwaarden. Het is het
computersysteem die 60 willekeurige winnaars uitkiest.
Artikel 11: De winnaar wordt persoonlijk via e-mail verwittigd. In de e-mail zal de winnaar gevraagd
worden om zijn/haar postadres door te geven. Indien de winnaar zijn/haar postadres niet doorgeeft
voor 12/12/2017, zal iemand anders in zijn/haar plaats de prijs ontvangen.
Artikel 12: De prijs - de Dopper waterfles - kan enkel worden toegekend aan de winnaar. Deze prijs is
onverdeelbaar en moet aanvaard worden zoals hij wordt toegekend. De prijs kan niet omgeruild
worden tegen zijn geldwaarde.
BETWISTING
Artikel 13: Betwistingen of klachten betreffende de huidige wedstrijd moeten onmiddellijk, en
alleszins binnen de 8 dagen volgend op de ontdekking van het feit dat aanleiding gaf aan de klacht,
gemeld worden via e-mail op info@durabrik.be. De deelnemer verbindt zich ertoe in geval van
discussie aangaande de toepassing of interpretatie met betrekking tot huidig reglement eerst een
minnelijke oplossing na te streven in overleg met de organisator alvorens een gerechtelijke
procedure te starten. Alle beslissingen van de organisator in het kader van deze wedstrijd zijn
definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.
Wanneer een van de bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou
worden, blijven de andere bepalingen van dit wedstrijdreglement onverkort gelden.
Het huidig wedstrijdreglement, alsook het verloop van de wedstrijd zelf, is onderworpen aan de
Belgische wetgeving.
PRIVACY
Artikel 14: De persoonlijke gegevens die door de deelnemers worden meegedeeld, worden
geregistreerd in de bestanden van Durabrik Bouwbedrijven NV – Landegemstraat 10 – 9031 Drongen.
Deze gegevens worden verwerkt met het oog op de vlotte organisatie en administratie van deze
wedstrijd en in het kader van gepersonaliseerde info- en promotiecampagnes met betrekking tot
onze producten. Voor deze laatste doelstelling vragen we expliciet uw instemming. Indien u die
informatie niet wenst te ontvangen, kan u ons dat te allen tijde laten weten via een brief naar
bovenstaand adres.
Artikel 15: Iedere deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of
verwijdering van zijn/haar gegevens. Iedere deelnemer beschikt tevens over het recht om zich te
verzetten tegen de verwerking van diens gegevens. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door
een brief te richten aan de organisator en tevens verantwoordelijke van de verwerking van uw
persoonsgegevens Durabrik Bouwbedrijven NV – Landegemstraat 10 – 9031 Drongen. Bij iedere
aanvraag dient een kopij van de identiteitskaart te worden gevoegd ter controle. De deelname van
de Deelnemer die om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens verzoekt voor het einde
van de Wedstrijd, zodat De Organisator deze Deelnemer niet meer kan contacteren, zal ongeldig
worden verklaard en deze Deelnemer kan niet in aanmerking komen voor een prijs.

