WEDSTRIJDREGLEMENT
1. ALGEMEEN
Onderhavig reglement (“het Reglement”) bepaalt de voorwaarden voor de wedstrijd "BROCOM-BATIBOUW 2019”
genaamd (“de Wedstrijd”).
De gratis Wedstrijd wordt georganiseerd door de VZW BROCOM, met maatschappelijke zetel in de Drukpersstraat 4,
1000 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0825.984.494
(“de Organisator”).
Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, waarin
de modaliteiten, deelnemingsvoorwaarden en het verloop zijn uiteengezet (“het Reglement”).
De wedstrijd wordt aangekondigd via de website www.makelaarinverzekeringen.be.
2. DUUR VAN DE WEDSTRIJD
De Wedstrijd begint op 21 februari 2019 om 10 uur (UTC+1) en eindigt op 3 maart 2019 om 18.30 uur (UTC+1)
("Wedstrijdperiode”).
3. VOORWAARDEN M.B.T. DE DEELNEMER
Deelname aan de Wedstrijd is exclusief voorbehouden voor natuurlijke personen (“de Deelnemers”) die:
i. In België gedomicilieerd zijn op het moment van de wedstrijd;
ii. Ten minste 18 jaar oud zijn op de startdatum van de wedstrijd;
iii. B
 eschikken over een toegangsticket voor de beurs "BATIBOUW 2019” die plaatsvindt op de site van
BRUSSELS EXPO van 21 februari 2019 t.e.m. 3 maart 2019.
Mogen niet deelnemen aan de Wedstrijd:
i. Alle personeelsleden van de organisator;
ii. Alle derden op wie de Organisator beroep doet voor de organisatie van de Wedstrijd;
iii. Alle personen die, op de ene of de andere manier hun kansen op winnen verhogen;
iv. Alle familieleden en personen die samenwonen met iemand die hierboven vermeld werd.
4. MEDIA
Deelname aan de Wedstrijd is enkel mogelijk door middel van de tablets die de Organisator ter beschikking stelt
van de deelnemers die voldoen aan de voorwaarden in artikel 5 hieronder.
5. DEELNAMEVOORWAARDEN
Om rechtsgeldig deel te nemen aan de Wedstrijd, moet de Deelnemer tijdens de Wedstrijdperiode:
i. de "BROCOM”-stand bezoeken tijdens de beurs "BATIBOUW 2019”;
ii. de tablets gebruiken die hiertoe voorzien zijn door de Organisator;
iii. h
 et deelnameformulier van de Wedstrijd openen en zijn gegevens volledig en correct invullen: naam,
voornaam, e-mailadres, telefoonnummer;
iv. op de volgende hoofdvragen antwoorden:
		

• "Is een brandverzekering verplicht?”;

		

• "De zoon van uw buurman is buiten aan het voetballen en breekt per ongeluk het raam van uw
veranda. Komt uw brandverzekering hierin tussen of niet?”;

op de volgende schiftingsvraag antwoorden:
		

• "Hoeveel antwoorden op deze wedstrijdvragen zullen we vandaag krijgen?”

v. onderhavig Reglement accepteren door het hiertoe voorziene vakje aan te kruisen;
vi. de Deelnemer zal een ontvangstbevestiging per e-mail krijgen met de melding dat zijn deelnameformulier
goed geregistreerd werd.
Onvolledige formulieren worden niet aanvaard.
De Deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de informatie, voornamelijk zijn contactgegevens, die hij invult bij zijn deelname.
Als de gegevens die de Deelnemer invulde onnauwkeurig en/of onvolledig blijken te zijn, dan kan hij geen aanspraak
maken op een prijs, noch op eender welke vergoeding.
Elke Deelnemer mag maar eenmaal deelnemen aan de Wedstrijd.
Deelnemen kan enkel op persoonlijke naam, de Deelnemer kan niet spelen voor rekening van een derde.
De Deelnemers geven toestemming aan de Organisator om hun identiteit en woonplaats na te gaan.
Alle kosten om deel te nemen aan de Wedstrijd zijn voor de rekening van de Deelnemers. Ze kunnen in geen enkel
geval eisen van de Organisatie om deze kosten te betalen.
6. DE WEDSTRIJDPRIJS EN BEPALING VAN DE WINNAARS
De Organisator biedt de winnaars van de Wedstrijd een aankoopbon met een waarde van € 500 aan, te laten gelden
op het bedrag van een onderschreven verzekering bij een verzekeringsmakelaar die een partner is van de Organisator. Brocom komt voor maximum € 500 tussen. Indien het bedrag van de verzekering lager is dan deze som, beperkt
onze tussenkomst zich tot de verzekeringspremie, inclusief alle taksen.
De lijst van verzekeringsmakelaars die partner zijn van de Organisator, is beschikbaar in de online rubriek
die hiertoe voorzien werd op de tablet die de Deelnemer mag gebruiken, en op de volgende website:
www.makelaarinverzekeringen.be.
De prijzen van de Wedstrijd zijn niet inwisselbaar in contant geld (noch volledig als deels), en zijn niet overdraagbaar.
De Organisator zal gedurende de Wedstrijdperiode elke dag een winnaar aanduiden.
De winnaars zullen geloot worden uit de Deelnemers die correct antwoordden op de twee hoofdvragen
en het dichtst bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag zaten.
De winnaars zullen ten laatste 1 week na het einde van de Wedstrijdperiode aangeduid worden en zullen via mail
gecontacteerd worden zodat ze de nodige informatie voor de ontvangst van hun prijs kunnen doorgeven.
De winnaars hebben tot 30 april 2019 om te reageren. Na deze termijn zal de prijs verloren gaan.
De resultaten zijn definitief, bindend, niet vatbaar voor beroep of betwisting, en dat om welke reden dan ook.
7. AANSPRAKELIJKHEID
Indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt de Organisator zich het recht voor de wedstrijd op te schorten,
te wijzigen of te annuleren zonder hiervoor aansprakelijk gesteld te kunnen worden.
De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of kosten, van eender welke aard,
die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de deelname aan de Wedstrijd.
De Organisator kan op elk ogenblik iemand uitsluiten van deelname aan de Wedstrijd, ten gevolge van een overtreding van een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, fraude, bedrog of een deelname te kwader
trouw aan de Wedstrijd. In dat geval behoudt de Organisator zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen.
Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de Organisator, die als definitief en onherroepelijk beschouwd
moet worden.

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
De persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de Organisator
de VZW BROCOM, met maatschappelijke zetel in de Drukpersstraat 4, 1000 Brussel (verwerkingsverantwoordelijke),
overeenkomstig de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 of “GDPR” en
de verwante Belgische wetten.
Deze verwerking is vereist voor de uitvoering van het contract waarvan de Deelnemer deel uitmaakt als hij zich
inschrijft voor de Wedstrijd. De gegevens van de Deelnemers worden verwerkt enerzijds om het de Organisator
mogelijk te maken de Wedstrijd te organiseren, en anderzijds om eventuele fraude bij de Wedstrijd te vermijden.
De persoonlijke gegevens van de Deelnemers worden enkel gebruikt binnen het kader van de organisatie van de
Wedstrijd en zijn enkel bestemd voor de Organisator. De gegevens worden gedurende 6 maanden bewaard.
De Organisator geeft de persoonlijke gegevens van de Deelnemers niet door aan derden.
Elke deelnemer heeft het recht om toegang tot zijn persoonlijke gegevens te vragen en deze eventueel te verbeteren
of te verwijderen. Dergelijke aanvragen moeten aan het volgende adres gericht worden:
- info@brocom.be
9. DIVERSE
Dit Reglement is gedurende de hele wedstrijdperiode beschikbaar op de volgende website:
- www.makelaarinverzekeringen.be
Elke Deelnemer kan de volledige tekst van het Reglement gratis ontvangen door dit schriftelijk via het volgende
e-mailadres aan te vragen:
- info@brocom.be
Tijdens de wedstrijdperiode kunnen er eventueel wijzigingen / toevoegingen / weglatingen aan dit Reglement
aangebracht worden en deze worden gepubliceerd in de vorm van bijlagen.
Voor zaken die niet in dit Reglement zijn voorzien, kan de Organisator alle maatregelen treffen die nodig zijn voor
het goede verloop van de Wedstrijd.
In geval van conflict tussen de informatie over de Wedstrijd in het Reglement en de informatie in het betreffende
promomateriaal, heeft de informatie die in het Reglement staat de overhand.
10. TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID
Het huidige Reglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving. Voor alle geschillen over de toepassing van dit
contract is enkel en alleen het Brusselse Gerechtshof bevoegd.

