Wedstrijdreglement ‘Jubileum 3Bouw Kerstchallenge’
1. Algemeen
Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘Kerstchallenge nav 15-jarig jubileum
van 3Bouw’, hierna de ‘wedstrijd’ genoemd.
De wedstrijd wordt georganiseerd door 3Bouw BV, met maatschappelijke zetel te Zone
Reme 1, 2260 Westerlo ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het ondernemingsnummer 0884.733.931, hierna de ‘organisator’ genoemd.
Dit reglement heeft onder meer betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de
wedstrijd en op het wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de wedstrijd
impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig
reglement door de deelnemer.
2. Duur
De wedstrijd start op 17 december 2021 en eindigt op 16 januari 2022 om middernacht.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te verlengen.
3. Voorwaarden van deelname
De wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting.
Alle bestaande klanten, natuurlijke personen, van 3Bouw dewelke een kerstkaart hebben
ontvangen, mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van medewerkers van
3Bouw en hun directe familieleden tot in de eerste graad. Minderjarigen mogen slechts
deelnemen aan de wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide
ouders of hun voogd. Als een minderjarige deelneemt aan de wedstrijd gaat 3Bouw ervan
uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze
toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname
aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn/haar recht op een prijs worden
afgenomen.
Binnen eenzelfde gezin, in de zin van kleine familie of wonend op eenzelfde adres, kan er
slechts 1 deelname gebeuren waarbij er een prijs gewonnen kan worden. Wie als winnaar
van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle
deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op
schadevergoeding en zonder enig verhaal.
4. Persoonlijke gegevens
De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde
geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen:
-

Zijn of haar naam (voor- en achternaam)

-

E-mailadres

-

Woonplaats

De persoonsgegeven die worden verstrekt, worden enkel gebruikt ten behoeve van de
organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de
Privacyverklaring (beschikbaar via https://www.3bouw.be/privacybeleid) van de
organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens (GDPR)). Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun
persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze
zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van 3Bouw, zie hoger voor link.
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij
eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere
onlinekanalen (zoals Instagram, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van
eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen
worden voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.
Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting van
deelname door betrokkene.
5. Wedstrijdverloop
Deelnemen aan de wedstrijd kan via www.3bouw.be/feest
Het wedstrijdmechanisme verloopt als volgt:
-

Elke kerstkaart staat gelijk aan 1 deelname

-

Via bovenstaande link, dewelke ook opgenomen is op de kerstkaart, kan elke
deelnemer zich registreren

Na registratie volgt een schiftingsvraag dewelke door de deelnemer moet beantwoord
worden.
Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het
wedstrijdverloop correct te volgen.
6. Aanduiding van de winnaar
Als winnaars worden aangeduid: de 15 deelnemers die zich hebben geregistreerd via de
link én de schiftingsvraag het beste hebben ingeschat.
De winnaars worden na het afsluiten van de wedstrijd telefonisch op de hoogte gebracht.
7. Prijzen
De prijzen die in het kader van de wedstrijd gewonnen kunnen worden, zijn:
-

Hoofdprijs: 1 x waardebon t.w.v. € 2.500,- keuze tussen een reischeque of een
waardebon van ‘Bouwmaterialen Van Herck’

-

Extra prijzen: 14 x waardebon van ‘Bouwmaterialen Van Herck’ t.w.v. € 120,-

Per deelname kan er slechts één prijs gewonnen worden.
Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De
winnaar kan de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs).
Gezien de prijs een waardebon betreft, kan de geldigheid ervan beperkt zijn in de tijd.
Indien de winnaar, om welke reden dan ook, de waardebon niet kan inruilen voor het
verstrijken van de geldigheidsduur, kan hij geen aanspraak maken op enige vergoeding
of compensatie van de organisator.
Indien de prijs een reis betreft moet de deelnemer minstens 18 jaar zijn (of vergezeld
door een meerderjarige) en in het bezit zijn van een geldig reisdocument.
Reisverzekering en persoonlijke uitgaven worden niet door 3Bouw bekostigd. De
vertrekdatum van de reis wordt vastgelegd in overleg met degene die de reis aanbiedt

(reisverstrekker), hij bepaalt m.a.w. alle voorwaarden van vertrek, niet de winnaar van
de reis.
8. Toezicht op wedstrijd en beslissingen
De organisator houdt toezicht op het correct verloop van de wedstrijd.
Een of meerdere deelnemers die op welke manier ook, samen of alleen, hun
winstkansen manipuleren of bedrieglijk verhogen, kunnen worden uitgesloten van
deelname.
De organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname
aan de wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van
dit reglement of met enige toepasselijke wetgeving. De organisator kan hiervoor niet
aansprakelijk worden gesteld.
De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden
aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden
gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met de organisator van de wedstrijd.
Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief.
9. Aansprakelijkheid van 3Bouw
3Bouw is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen
die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of
deelname aan de wedstrijd.
3Bouw is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de
deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
Ook bij verlies van de prijs of indien deze op onaanvaardbare wijze beschadigd werd,
kan 3Bouw niet aansprakelijk worden gesteld
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv. e-mail
communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of
aansprakelijkheid dan ook vanwege of lastens 3Bouw.
Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, zal
3Bouw alles in het werk stellen om deze storende effecten te neutraliseren. 3Bouw kan
niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze
technische incidenten. De beslissing van 3Bouw en de uitslag zijn onherroepelijk en
bindend.
3Bouw is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden
van de prijs door de winnaar. 3Bouw kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden
gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde
verwachtingen.
De uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van 3Bouw in dit artikel doet geen
afbreuk aan het feit dat 3Bouw in alle geval aansprakelijk zal zijn voor haar opzettelijk
handelen of zware fout of die van haar medewerkers of lasthebbers of voor de niet
uitvoering van haar voornaamste verplichtingen onder de wedstrijd.
10. Contact
Elke deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij de
organisator via: info@3bouw.be of 014/70.47.47
De organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of
interpretatie van de instructies en/of vragen in het kader van de wedstrijd.

11. Geldigheid
Indien één of meerdere bepalingen van dit wedstrijdreglement nietig, onwettig of niettegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van
deze overeenkomst niet aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden
geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een geldige bepaling met eenzelfde doel
en effect en door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht mogelijk
benadert.
12. Geschillen
De organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze
wedstrijd of de interpretatie van dit reglement op minnelijke wijze proberen op te
lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de
bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de organisator is
gelegen. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben.
13. Toepasselijk recht
Dit wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch Recht.
***

Dit wedstrijdreglement dateert van 13 december 2021

