WEDSTRIJDREGLEMENT – Win een barbecue 2021
ARTIKEL 1 – ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD
1.1 De Wedstrijd genoemd “Win een barbecue” (hierna genoemd “de Wedstrijd”) wordt
georganiseerd door AKZO NOBEL PAINTS BELGIUM N.V./SA met maatschappelijke zetel te 1800
Vilvoorde, Leuvensesteenweg 248B, met ondernemingsnummer 0405.746.050 (hierna genoemd “de
Organisator”).
1.2 Dit Wedstrijdreglement legt de modaliteiten van de Wedstrijd vast.
1.3 Door zijn deelname aan de Wedstrijd verbindt elke deelnemer zich tot een onvoorwaardelijke en
volledige aanvaarding van dit reglement en tot de aanvaarding van iedere beslissing genomen door de
Organisator om het goede verloop van de Wedstrijd te garanderen.
1.4 Iedere inbreuk op dit reglement heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.
1.5 Indien de Organisator aanduidingen heeft van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt zij zich
het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere
Wedstrijden van de Organisator uit te sluiten. Bovendien kan bij eventuele schade door de
Organisator een schadevergoeding worden gevorderd. Daarnaast behoudt de Organisator zich het
recht voor om de nodige juridische stappen te ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan
fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik.
1.6 Over dit wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de Wedstrijd wordt géén
correspondentie gevoerd en dit ongeacht het medium (briefwisseling, mails, telefoongesprekken, etc.).
Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de Wedstrijd gelden als punt van
reglement en zullen desgevallend via de website www.xyladecor.be (hierna de “Website”) of email
worden bekendgemaakt. Alle beslissingen van de Organisator zijn zonder verhaal.
ARTIKEL 2 – DEELNAMEVOORWAARDEN

2.1 De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor elke meerderjarige natuurlijke persoon die in
België woont. De volgende personen zijn evenwel uitgesloten van deelname: de personeelsleden en
medewerkers van de Organisator zelf en van de ondernemingen die door de Organisator bij de
organisatie van de Wedstrijd betrokken zijn en hun directe familieleden (hieronder wordt verstaan de
mensen die met de bedoelde medewerkers onder hetzelfde dak wonen). De ondernemingen die
uitsluitend de Wedstrijd sponsoren of reclame voor deze Wedstrijd op hun website plaatsen en die
deelnemen aan de Win een barbecue worden niet geacht betrokken te zijn bij de organisatie van de
Wedstrijd.

2.3 De wedstrijdperiode loopt van 1 april 2021 (middernacht) tot en met 31 mei 2021 (middernacht),
periode gedurende dewelke men kan deelnemen aan de wedstrijd uitsluitend via de
website www.xyladecor.be

2.4 Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen. Het tijdstip van
de elektronische ontvangst op de Website zal gelden als bewijs.
2.5 De deelnemer moet zich identificeren. Voor het deelnemen aan de Wedstrijd moet de deelnemer
een formulier invullen. De bij deelname opgegeven persoonsgegevens bepalen exclusief en

onveranderlijk wie de handelingen van deelname verricht heeft en desgevallend de identiteit van de
rechtmatige winnaar.
2.6 Daar de deelname verplicht individueel is, wordt elke vorm van feitelijk georganiseerde deelname
door meerdere deelnemers verboden.
2.7 Iedere deelname aan de Wedstrijd via briefwisseling of onder iedere andere vorm dan de door de
Organisator daartoe voorziene registratiepagina op de site is ongeldig.
ARTIKEL 3 – VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
3.1 Om deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de deelnemer naar de website www.xyladecor.be
surfen. Vervolgens moet hij op de website een formulier invullen waarbij volgende gegevens
meegedeeld moeten worden: geslacht, naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummer en de
betrokken winkel waar de deelnemer klant is. Tenslotte moet de deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord
verklaren met het wedstrijdreglement.
Vervolgens moet de deelnemer een foto opladen van een kassaticket waarop de aankoop van een
Xyladecor product vermeld staat.
Hierna moet de deelnemer het juiste antwoord geven op de gestelde wedstrijdvraag en op de
schiftingsvraag. Enkel de deelnemers die een correct kassaticket hebben opgeladen, de wedstrijdvraag
correct beantwoord hebben en de schiftingsvraag volledig hebben ingevuld, komen in aanmerking
voor een prijs.
Hierna zal de deelnemer een bevestigingsmail van zijn deelname ontvangen op het door hem
opgegeven e-mailadres.
3.2 De Organisator kan op generlei wijze voor, tijdens of na de Wedstrijd gedwongen worden te
antwoorden op om het even welke vraag, opmerking, klacht of andere communicatie die wordt geuit
op om het even welke wijze, over de Wedstrijd en dit zonder dat het stilzwijgen beschouwd kan
worden als een aanvaarding van het standpunt geuit in het ontvangen schrijven.
ARTIKEL 4 – VERDELING VAN DE PRIJZEN
4.1 De te winnen prijzen zijn:
▪ 10 x een barbecue van Weber ter waarde van EUR 399.
▪ 12 x een Weber barbecue tool set
▪ 10 x een Wever barbecue pincet
▪ 12 x Weber barbecue handschoenen
▪ 12 x een Weber barbecue BBQ schort
4.2 De deelnemers die de vraag juist beantwoorden en wiens antwoord op de schiftingsvraag
het dichtst in de buurt komen van het juiste antwoord en die aan alle voorwaarden van het reglement
voldoen, komen in aanmerking voor een prijs.
4.3 Slechts één enkele deelname per persoon en per e-mailadres is toegestaan. Indien een deelnemer
meerdere keren het wedstrijdformulier invult en verzendt, zal dit leiden tot diskwalificatie.
AkzoNobel Paints Belgium behoudt zich het recht voor desgevallend een controle uit te voeren op de
deelnemende IP- en e-mailadressen met het oog op het vaststellen van fraude.
4.4 De prijzen te winnen in de Wedstrijd zijn in geen geval inruilbaar tegen speciën of andere
voordelen in natura.

4.5 De Organisator zal per e-mail contact opnemen met de winnaars om het exacte tijdstip en
modaliteiten van de levering van de prijs in overleg met de winnaars vast te leggen.
4.7 De organisator verwacht dat de winnaar binnen de 7 dagen na de prijsuitreiking de organisator
terug contaceert met zijn adresgegevens.
ARTIKEL 5 – PERSOONSGEGEVENS EN GEBRUIK VAN AFBEELDINGEN

5.1 In overeenstemming met de wetgeving dd. 8/12/92 betreffende de bescherming van de
persoonsgegevens zullen de persoonlijke gegevens van elke Deelnemer door de Organisator worden
verzameld en verwerkt in een databank. De gegevens worden niet aan derden overgemaakt en worden
enkel en alleen door de Organisator verwerkt.
Het doeleinde van deze verwerking is het goede verloop van de Wedstrijd. Zo zullen deze gegevens
worden gebruikt om contact op te nemen met de Deelnemers aan de Wedstrijd.
Enkel wanneer de Deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming hiertoe heeft gegeven, kan de
Organisator de persoonlijke gegevens tevens gebruiken voor eventuele marketingdoeleinden.
Adressen zullen niet aan derden voor commerciële doeleinden worden doorgegeven.
5.2. Elke Deelnemer heeft kosteloos het recht om toegang te krijgen tot de gegevens die op hem
betrekking hebben en om deze te wijzigen of te laten verwijderen door een schriftelijk, ondertekend
en gedagtekend verzoek daartoe, samen met een recto-versokopie van zijn identiteitskaart, te richten
aan de Organisator, per genormaliseerde verzending of via het contactformulier dat teruggevonden
kan worden op www.xyladecor.be. Personen die het recht uitoefenen hun gegevens te laten
verwijderen vóór het einde van de Wedstrijd worden verondersteld af te zien van deelname.
5.3 De deelnemers die de Wedstrijd gewonnen hebben, machtigen de Organisator in België om hun
naam en voornaam te gebruiken, en eveneens foto’s van de make-over (en met name om deze weer te
geven of mee te delen aan het publiek)op de website van de Organisator voor promotionele
doeleinden van de Organisator, zonder recht op enige compensatie of vergoeding van de Organisator,
anders dan de prijs waarop zij eventueel recht hebben.

ARTIKEL 6 – BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Behoudens grove of opzettelijke fout kunnen noch de Organisator noch haar personeelsleden,
noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk
worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de
organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd, de aanduiding van de
winnaars en de toekenning van de prijs.
6.2 Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen
van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer
in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de
afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op
besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Behoudens haar grove of opzettelijke fout kunnen
noch de Organisator, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het kader van de Wedstrijd
een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:

· Gebreken bij transmissies via het internet;
· slecht functioneren van het internet of de gebruikte software;
· de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;
· om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade
ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het
beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de site. Elke deelnemer moet alle
nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma’s op zijn computer te
beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van de Organisator en de
deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.
6.3 Behoudens grove of opzettelijke fout vanwege de Organisator, is de Organisator niet aansprakelijk
voor het verlies van de deelnameformulieren of voor vertragingen bij de ontvangst ervan door de
Organisator. Als in geval van overmacht of een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil van de
Organisator de Wedstrijd zou worden geannuleerd, onderbroken of gewijzigd of de prijs zou worden
tenietgedaan, zal de Organisator geenszins verplicht zijn de deelnemers of de winnaars van de
Wedstrijd schadevergoedingen te betalen.
ARTIKEL 7 – SLOTBEPALINGEN

7.1 De Organisator behoudt zich het recht voor om de deelnamevoorwaarden naar eigen inzicht en
zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen en/of deze Wedstrijd voortijdig te
beëindigen, in welke gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt. Bij
een wijziging van de voorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de Website worden
geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn.
7.2 Deelname aan deze Wedstrijd is onderworpen aan onvoorwaardelijke aanvaarding van dit
Wedstrijdreglement in zijn geheel. Alle mogelijke problemen bij de uitlegging of toepassing van dit
Wedstrijdreglement worden onafhankelijk door de Organisator beslist.
7.3 Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbanken van Brussel (inclusief het vredegerecht)
en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing zijn.

