Wedstrijdreglement : Kies UW kleur van het jaar 2017
I. ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD
1. De wedstrijd wordt georganiseerd door DURIEU COATINGS N.V.
2. DURIEU COATINGS N.V. behoudt zich het recht voor om de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen,
te beperken of te annuleren als de omstandigheden dat vereisen. Deelnemers kunnen zich niet beroepen op eender
welke drukfout, spelfout, typografische of andere fout en kunnen geen enkel voorwendsel inroepen om DURIEU
COATINGS N.V. ter verantwoording te roepen.
3. Er zal over dit reglement, de organisatie of het resultaat van de wedstrijd geen enkele vorm van correspondentie
worden gevoerd (brief, mail en/of telefoon). Alle extra communicatie of publicatie met betrekking tot de wedstrijd
zullen als een punt van dit reglement worden beschouwd.
4. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die in België gedomicilieerd is, mag aan de wedstrijd deelnemen, met
uitzondering van de personeelsleden van DURIEU COATINGS N.V. en de ondernemingen (met inbegrip van het
personeel en de medewerkers) die bij de wedstrijd betrokken zijn, evenals hun gezinsleden (die op hetzelfde adres
gedomicilieerd zijn). Als een deelnemer jonger dan 18 jaar is op het moment van zijn deelname, moet hij vooraf de
uitdrukkelijke toestemming van zijn ouders en/of zijn voogd krijgen en moet hij deze toestemming kunnen voorleggen
zodra DURIEU COATINGS N.V. dat vraagt.
5. De precieze voorwaarden om deel te nemen, worden in de beschrijving van de wedstrijd uiteengezet. Met laattijdig
ontvangen antwoorden of verzendingen zal geen rekening worden gehouden.
6. De gewonnen geschenken zullen in geen geval tegen hun waarde in contant geld of een ander voordeel in natura
mogen worden geruild. De prijzen zullen moeten worden opgehaald in een verkooppunt dat door Durieu Coatings
wordt geselecteerd.
7. Ieder natuurlijk of rechtspersoon mag slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen.
Als er meerdere antwoorden of deelnameformulieren worden verstuurd, houdt DURIEU COATINGS N.V. alleen rekening
met het eerste deelnameformulier dat ze ontvangt, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechten van DURIEU COATINGS
N.V.
8. Er wordt hoogstens één prijs toegekend per adres/ domicilie waar meerdere personen in gezinsverband
samenwonen.
9. Bij misbruik, misleiding of fraude behoudt DURIEU COATINGS N.V. zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken
deelnemer(s) aan de wedstrijd en/of de andere wedstrijden van DURIEU COATINGS N.V. uit te sluiten.
II. DUUR EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
De wedstrijd verloopt als volgt:
A. De klant neemt deel aan de wedstrijd 'Kies UW kleur van het jaar 2017-WoodLover' door te antwoorden op de
wedstrijdvragen en zijn volledige contactgegevens te bezorgen. Hij bevestigt zijn deelname door aan DURIEU COATINGS
N.V. zijn persoonsgegevens (naam, voornaam, mailadres) te bezorgen.
B Het reglement kan tijdens de volledige duur van de wedstrijd bij Durieu Coatings worden opgevraagd.
C. De deelnemers krijgen tot 30-06-2017 om 23u59 de tijd om te spelen. Met antwoorden die na 30-06-2017 worden
ontvangen, zal geen rekening worden gehouden. Alleen met de zendingen waarin de code en de volledige
contactgegevens vermeld zijn, zal rekening worden gehouden.
D. DURIEU COATINGS N.V. duidt de winnaar van de wedstrijd ' Kies UW kleur van het jaar-WoodLover' uiterlijk op 3009-2017 aan. De winnaar wordt aangeduid op basis van de antwoorden die hij op de vragen heeft gegeven. Bij de
correcte antwoorden op de schiftingsvraag wint de deelnemer die een antwoord heeft gegeven die het dichtst het juiste
antwoord benadert.
E. DURIEU COATINGS N.V. brengt de grote winnaar van de wedstrijd ' Kies UW kleur van het jaar-WoodLover' uiterlijk
op 30-09-2017 per mail op de hoogte. De namen van de grote winnaar en de postcode van zijn domicilie worden vanaf
30-09-2017 op de Facebook-pagina van De Keyn gepubliceerd. Door zijn deelname aan de wedstrijd stemt iedere
deelnemer automatisch en zonder voorbehoud ermee in dat die gegevens, evenals zijn identificatie als winnaar, door
DURIEU COATINGS N.V. worden gepubliceerd. Hij doet formeel afstand van al zijn rechten op dat vlak.
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III. WEDSTRIJDPRIJZEN
De wedstrijd verloopt als volgt:
1. Alleen 1 persoon die werd geïdentificeerd volgens de procedure die in artikel II wordt bedoeld, zal een prijs ontvangen.
2. De prijzen mogen alleen aan de winnaar worden toegekend en zijn niet overdraagbaar. De prijzen mogen in geen geval
tegen hun waarde in contant geld of een ander voordeel in natura worden geruild.
DURIEU COATINGS N.V. geeft geen enkele garantie met betrekking tot de prijzen.
3. De winnaar haalt binnen de twee maanden na het telefoongesprek waarin hem werd gemeld dat hij een van de prijzen
gewonnen heeft, zijn prijs op in een verkooppunt dat door Durieu Coatings werd aangeduid.
De winnaar die zijn prijs binnen die termijn niet is komen ophalen, heeft er geen recht meer op.
IV. PERSOONSGEGEVENS
4. De persoonsgegevens die door de deelnemers worden bezorgd, worden opgenomen in
een adressenbestand dat nadien door DURIEU COATINGS N.V. kan worden gebruikt. De deelnemer beschikt op ieder
moment over een recht op toegang, correctie en verzet met betrekking tot zijn persoonsgegevens.
V. ALGEMENE BEPALINGEN
5. Door zijn deelname aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich bereid om dit reglement onvoorwaardelijk na te
leven.
6. DURIEU COATINGS N.V. kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor technische en/ of aan derden
toeschrijfbare problemen (bv. vertragingen, stakingen, schade enz.) die de deelname zouden beletten.
1.
2.
3.

VI. Facebook
Facebook kan bij problemen niet als verantwoordelijke worden beschouwd
Geen enkele promotie is verbonden met, beheerd door of gesponsord door Facebook
De deelnemer bezorgt informatie aan Durieu Coatings en niet aan Facebook
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