Reglement Trimetal Anderhalve Meter Magna Ultimat SF
ARTIKEL 1: PRINCIPE
De N.V. AkzoNobel Paints Belgium, gevestigd te 1800 Vilvoorde, Everest Office Park, Leuvensesteenweg 248B,
organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting. Deze wedstrijd richt zich enkel tot inwoners van het
Belgisch en Luxemburgs grondgebied.
Elk schildersbedrijf of elke verfwinkel die zich registreert voor de Anderhalve Meter infosessie via www.trimetalanderhalve-meter.be en de 2 wedstrijdvragen beantwoordt, ontvangt een wedstrijdcode via een persoonlijke email verzonden vanuit het webplatform. Deelnemers maken met de wedstrijdcode kans op 1,5 meter Globacryl
Facade tijdens de online infosessie. Actie enkel geldig voor professionals.
De prijs van deze wedstrijd is 5 potten Globacryl Facade (10L), in totaal 1,5m Globacryl Facade (potten van
diameter 30cm).
De prijs is niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld. AkzoNobel zal de winnaars
persoonlijk contacteren voor de prijsoverhandiging. De overhandiging van de prijzen zal plaatsvinden in mei
2021.

ARTIKEL 2: WIE KAN MEEDOEN?
Elk schildersbedrijf of verfwinkel (natuurlijk persoon) kan slechts eenmaal deelnemen aan de winactie. Indien er
meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de eerste inzending als deelname beschouwd. Personeelsleden
en bestuurders van AkzoNobel worden van de wedstrijd uitgesloten, eveneens personeel van Trimetal Paint
Centers/verfgroothandels. Minderjarigen worden van de winactie uitgesloten. Enkel voor professionals.

ARTIKEL 3: TERMIJN
Actie loopt vanaf 6/04/2021 tem de effectieve online infossessie waarin de winnaar wordt bekend gemaakt, op
22/04/2021 of 20/05/2020.

ARTIKEL 4: WEDSTRIJD
Om geldig deel te nemen moet de deelnemer antwoorden op de 2 wedstrijdvragen tijdens de registratie voor
de online infosessie via www.trimetal-anderhalve-meter.be.
1.
2.

Hoe heet het buitengarantiesysteem van Trimetal?
Hoeveel mensen zullen zich registreren voor de infosessies? (schiftingsvraag)

De deelnemer ontvangt een wedstrijdcode toegestuurd met e-mail. Daarna moet de deelnemer effectief
inbellen op de online infosessie via www.trimetal-anderhalve-meter.be en deelnemen aan de infosessie, waarin
de winnaar van de actie wordt bekend gemaakt adhv de wedstrijdcode.
Laattijdig ingediende wedstrijdformulieren worden als ongeldig beschouwd. 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 emailadressen met het oog op het vaststellen
van fraude. Na geantwoord te hebben op de vragen, ontvangt elke deelnemer een bevestigingsbericht van zijn
deelname aan de wedstrijd per e-mail. De identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van het e-mailadres.
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Elk onleesbaar, verkeerd of onvolledig e-mailadres zal als een ongeldige deelname worden beschouwd. De
N.V.AkzoNobel Paints Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden voor systeemdefecten op het online
wedstrijdformulier. De N.V. AkzoNobel Paints Belgium wijst iedere verantwoordelijkheid af voor technische
defecten, defecten aan hardware of software of ingeval van verlies of onbeschikbare verbindingen die de
deelname negatief kunnen beïnvloeden of voor technische defecten welke leiden tot schade aan de computer
van deelnemer of van een andere persoon ten gevolge van of als resultaat van de deelname aan deze wedstrijd.
Deelnemers worden gevraagd deel te nemen via het wedstrijdformulier tijdens registratie voor de online
infosessie op www.trimetal-anderhalve-meter.be. Deelnemers dienen volgende gegevens achter te laten:
-

Verplicht: Naam + voornaam
Verplicht: E-mailadres

Gegevens worden enkel gebruikt in kader van deze winactie en indien de deelnemers aangegeven heeft op de
hoogte te willen blijven van Trimetal nieuws volgens diens privacy policy.
De N.V. AkzoNobel Paints Belgium kan niet aansprakelijk gesteld worden indien bepaalde modaliteiten van deze
wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
Over deze wedstrijd zal geen briefwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische communicaties
plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na de afsluiting ervan.
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de wedstrijd of het verloop te wijzig en indien
onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten
worden onderbroken, uitgesteld of afgelast. De organisatoren behouden zich het recht voor om bij vermoeden
van fraude de betrokken deelnemer onmiddellijk uit te sluiten. Druk-, zet- of andere fouten kunnen niet
ingeroepen worden als reden voor schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege de
organisatoren.
Het deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder voorbehoud. Geen
enkele betwisting kan gevoerd worden betreffende de verwoording van de vragen en de antwoorden op de
gestelde vragen.
Ingevolge de deelname aan deze wedstrijd wordt aan de N.V. AkzoNobel Paints Belgium de uitdrukkelijke
toestemming verleend voor een verwerking van alle gegevens op het wedstrijdformulier, dit teneinde een vlot
verloop van deze actie te waarborgen. De N.V. AkzoNobel Paints Belgium zal de privacy van de deelnemers
respecteren in overeenstemming met de bepalingen betreffende de wetgeving dd. 8/12/92 tot de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. De deelnemers hebben de
mogelijkheid de verstrekte gegevens te raadplegen, te verbeteren of te wijzigen. Hier toe volstaat het een
eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen naar het vernoemde adres van de N.V. AkzoNobel Paints Belgium.
Dit wedstrijdreglement wordt beheerst door het Belgisch recht en ingeval van betwisting zijn uitsluitend de
rechtbanken van Brussel bevoegd.

Uitsluitingscriteria
Elke vorm van duidelijke fraude – zoals inbreuken op het wedstrijdreglement, ... – leidt op elk moment van de
wedstrijd tot de onherroepelijke uitsluiting van de deelnemer.
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ARTIKEL 5: WINNAARS
De winnaars zijn diegenen die juist hebben geantwoord op de vragen of het dichtst aansluiten bij het correcte
antwoord. Ingeval van ex-aequo zullen de winnaars door loting bepaald worden. De winnaars worden bekend
gemaakt tijdens de online infosessie van hun voorkeur en daarna persoonlijk geïnformeerd op het emailadres
opgegeven naar aanleiding van hun inschrijving en zullen hun prijs ontvangen in de maand mei 2021,
overhandigd in het door hen gekozen Trimetal Paint Center.
De N.V. AkzoNobel Paints Belgium behoudt zich het recht voor om de prijzen persoonlijk aan de winnaars te
overhandigen en om hun naam te vermelden en gebruik te maken van de foto’s genomen tijdens de
overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden.
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