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Gelieve dit wedstrijdreglement zorgvuldig te lezen. Als u aan deze wedstrijd deelneemt, gaan wij ervan uit dat u de regels heeft gelezen en dat u ze 
volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt.

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd ‘Win je gevelpleister terug!’ die Willco 
Products nv, met adres te 9320 Nieuwerkerken (Aalst), Kwalestraat 72, België, organiseert.

2. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke of rechtspersoon die op het Belgisch grondgebied woont, met uitzondering van:
a) De personeelsleden en de bestuurders van Willco Products nv, 
b) Elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt, 
c) De gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van de uitgesloten natuurlijke of rechtspersonen, besproken in artikel 2a en 2b,
d) Minderjarigen.
Willco Products nv kan altijd een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of 
in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan deze wedstrijd.

3. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting.

4. Enkel werven die aan alle onderstaande voorwaarden voldoen, komen in aanmerking om deel te nemen aan de wedstrijd:
• de werf werd na 1 juni 2018 én vóór de aanvang der werken, aangemeld voor de 10-jarige garantieverzekering.
• de werf is volledig uitgevoerd met Willco Products-producten
• de werf werd uitgevoerd door een erkend Willco-uitvoerder. Een erkend Willco Uitvoerder is een uitvoerder die op de meest recente én officiële 

WILLCO Uitvoerderslijst staat.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd, kan elke werf slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames of inzendingen houdt 
Willco Products nv enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Willco Products nv om toepassing te maken van 
artikel 6.

6. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Willco Products nv zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder 
meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Willco Products nv uit te sluiten.

7. Enkel volledige deelnames komen in aanmerking. Een volledige deelname bestaat uit: op de website www.winjegevelpleisterterug.be de 
opgeleverde werf aanmelden aan de hand van de correcte werfgegevens. De correcte werfgegevens zijn de gegevens die terug te vinden zijn 
op de verzekeringspolis van Euracor. De deelname is pas geldig als ook de uitvoerder van die werf, de werf correct aanmeldt, volgens de juiste 
werfgegevens. Tot slot is de volledige deelname pas geldig als die werd ontvangen binnen de afgesproken tijd, besproken in artikel 9.

8. Bij het aanmelden van de werf, kan er optioneel een foto van de werf geüpload worden. Alle foto’s die men uploadt, moeten persoonlijk 
gefotografeerde, digitale foto’s zijn die vrij zijn van auteurs- of publicatierechten. Willco Products nv krijgt de rechten om alle ingestuurde foto’s vrij te 
publiceren op folders, catalogen, website, advertenties,... Als u foto’s instuurt van personen, moet u ook toestemming hebben van deze personen op 
de foto
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9. Deelnemen kan vanvan 21 juni 2019 tot de deelnemende werven 100% bereikt hebben.
Selectiecriteria: 
• De werf dient met 100% Willco Products-producten te zijn uitgevoerd.
• Zowel de uitvoerder en de bouwheer moeten dezelfde opgeleverde werf aangemeld hebben.  
• Alle ingevulde gegevens via de website www.winjegevelpleisterterug.be, dienen overeen te stemmen met de werfgegevens,  
 ingevuld voor de verzekeringspolis Euracor.
• De bouwheer beantwoordt 1 kennisvraag en 1 schiftingsvraag, via de website www.winjegevelpleisterterug.be.
• De bouwheer die correct antwoordt op de kennisvraag en het dichtste het antwoord van de schiftingsvraag benadert, wint zijn/haar 
gevelpleister terug. Deze controle gebeurt onder toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder. 

10. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, zal een schiftingsvraag uitsluitsel geven. De deelnemer die het antwoord op de 
schiftingsvraag het dichtst benadert zal worden aangewezen tot winnaar. Indien er dan nog een ex-aequo wordt vastgesteld, dan is de winnaar, de 
deelnemer die het eerste de antwoorden doorstuurde.

11. Willco Products nv kan op elk moment de duurtijd van de wedstrijd aanpassen. Wanneer er binnen de vooropgestelde duurtijd van de wedstrijd 
een totaal van 100 werven werd bekomen én een winnaar werd geselecteerd, wordt de teller opnieuw naar 0 werven gezet en herbegint de 
wedstrijd.

12. Er wordt maximum één prijs toegekend per werfadres, zijnde een terugbetaling van € 35/m², tot een maximumbedrag van € 10.000 per werf 
(incl. btw, enkel geldig op de gebruikte Willco Products-producten én indien er een WILLCO Isolatiesysteem werd toegepast). Indien de werf zonder 
isolatie uitgevoerd wordt, bedraagt de prijs € 20/m², tot een maximumbedrag van € 10.000 per werf (incl. btw, enkel geldig op de gebruikte Willco 
Products-producten).

13. De prijs is niet cumuleerbaar met andere kortingen.

14. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De prijs is niet 
overdraagbaar. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na afloop van de wedstrijd opgehaald 
heeft, tenzij een andere termijn of procedure is aangeduid bij de wedstrijd. 

15. Willco Products nv verleent geen garantie met betrekking tot een prijs. Willco Products nv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor 
gebeurlijke ongevallen of schade dat (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden 
zoals deze wordt toegekend.

16. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via telefonisch contact of via een winnaarsbrief. De winnaars worden ook 
bekendgemaakt op de website van Willco Products nv (www.willcoproducts.be) en op de website van de wedstrijd (www.winjegevelpleisterterug.be). 
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17. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement 
zijn voorzien, worden beoordeeld door de organisatoren.

18. Uitslagen en beslissingen van Willco Products nv kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan 
niet worden gecorrespondeerd.

19. Willco Products nv kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Willco 
Products nv ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenmin kan 
Willco Products nv verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen.

20. Willco Products nv kan beslissen om onafhankelijk van de “Win je gevelpleister terug-wedstrijd “ andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens 
de periode waarin u kunt deelnemen.

21. De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen Willco Products nv de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige 
vergoeding verschuldigd zijn, foto’s van hen en/of hun getuigenissen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of 
tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of om Willco Products nv te promoten.

22. Elke deelnemer geeft Willco Products nv door deelname de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat 
Willco Products nv de deelnemer kan informeren over het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van Willco Products nv. Deze 
gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek met als bijlage een kopie van de identiteitskaart 
aan Willco Products nv kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet 
ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

23. Willco Products nv kan altijd het wedstrijdreglement aanpassen.


