
1. ORGANISATIE
De wedstrijd ‘Win je isolatie!’ wordt georganiseerd door ISOWIT bvba, Bremakker 3, 3740 Bilzen en kadert in het Opendeur-
weekend (ISODAYS) dat georganiseerd wordt om de verhuis van het bedrijf aan te kondigen.

2. PERIODE
De periode om deel te nemen loopt enkel tijdens het opendeurweekend, zijnde van 11 juni 2016 vanaf 13u00 tot 18u00 en op 
12 juni van 10u00 tot 18u00. De winnaar wordt bekend gemaakt bij de trekking op zondag, 12 juni om 18u15.

3. WIE KAN DEELNEMEN?
De wedstrijd staat open voor alle personen vanaf 18 jaar die op het Belgische grondgebied wonen, 
met uitzondering van:
• personeelsleden en medewerkers van ISOWIT bvba;
• hun gezinsleden en hun familieleden tot de derde graad;
• elke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie  

van de desbetreffende wedstrijd deelneemt;

Iedere persoon kan slechts één keer aan de wedstrijd deelnemen. Indien wij vaststellen dat u meer dan één keer hebt deelge-
nomen, zullen alle deelnames als ongeldig worden beschouwd en zal een eventuele gewonnen prijs niet worden toegekend.

ISOWIT bvba kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden (mede) georganiseerd door ISOWIT bvba voor 
een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, 
misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

4. DE PRIJS
De prijs bestaat uit isolatie met één van de producten in het gamma van ISOWIT bvba (ISOPUR - thermische isolatie, ISO-
WALL - spouwmuurisolatie, ISONOR - akoestische vloerisolatie, ISOSOLE - isolatiemortel) ter waarde van maximum 2000 
euro (incl.BTW). Deze prijs is onderhavig aan enkele voorwaarden:
• Het te isoleren oppervlak moet voldoen aan een aantal technische eisen. Deze eisen zijn opgesteld door ISOWIT bvba 

en zullen gecontroleerd worden door één van de medewerkers. Indien gewenst kunnen deze eisen opgevraagd wor-
den. Indien één van deze eisen niet voldaan is, kan er niet geïsoleerd worden.

• De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan ook in geen geval afgestaan 
of ingeruild worden of publiek te koop worden aangeboden (bvb. e-bay).

• De prijs kan enkel toegekend worden aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan ISOWIT bvba de factuur 
zal opmaken. Enige uitzondering kan zijn indien er een bewezen verwantschap is waaronder verstaan wordt: huwelijk, 
wettelijk of feitelijk samenwonende partners, aandeelhouder van de vennootschap.

• De prijs kan niet worden toegekend voor werken die werden uitgevoerd voor 1 mei 2016.
• De prijs kan niet volledig of deels in contanten worden uitbetaald.
• De plaatsing van de isolatie dient uiterlijk op 1 juni 2017 uitgevoerd te zijn. Het is enkel en alleen de winnaar zijn verant-

woordelijkheid ervoor te zorgen dat dit mogelijk is.
• Indien het totaal bedrag incl. BTW, en na aftrek van alle eventuele subsidiemaatregelen (bvb:Infrax of Eandis, verbe-

teringspremie’s, ......) voor de uit te voeren werken minder bedraagt dan € 2.000,00 zal het verschil tot € 2.000,00 niet 
opeisbaar zijn, noch in natura, noch in contanten.

• Indien er geen werken kunnen uitgevoerd worden, om welke reden ook, komt de gewonnen prijs te vervallen. Er zal dan 
geen nieuwe winnaar getrokken worden.
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5. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
Tijdens de duur van de wedstrijd kunnen de deelnemers een foto nemen aan een fotobooth. Deze foto kan mee naar huis 
genomen worden in een kaftje. Aan dit kaftje is een invulstrook bevestigd. Deze invulstrook dient vervolledigd te worden 
door de deelnemer en in de desbetreffende urne gedeponeerd te worden.

Enkel volledig ingevulde strookjes komen in aanmerking.

Slechts één deelname per persoon. Indien twee personen samen één foto nemen kunnen zij beiden één strookje invullen. Op 
zondag, 12 juni omstreeks 18u wordt uit de urne een winnaar getrokken. Deze winnaar wordt om 18u15 bekend gemaakt op 
Radio Boo (1.05.1). Eveneens wordt de winnaar in de week die er op volgt gecontacteerd (via mail of telefoon).

6. ALGEMENE BEPALINGEN
• Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen 

correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in ver-
band met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal

• De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie m.b.t. wedstrijd en orga-
nisatoren.

• ISOWIT bvba kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die bui-
ten de wil van ISOWIT bvba ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of 
geannuleerd. ISOWIT bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem met de fotobooth waardoor 
niet kan worden deelgenomen. 

• In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt ISOWIT bvba zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken 
deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door ISOWIT bvba

• Gegevens van deelnemers worden bijgehouden in een bestand. ISOWIT bvba kan de gegevens gebruiken om deelne-
mers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

• Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaan de deelnemers akkoord dat er foto’s en quotes gebruikt kunnen worden 
voor reclamedoeleinden. De winnaar verbindt er zich toe dat foto’s die gemaakt worden bij de overhandiging van de 
prijs gebruikt mogen worden in onze publiciteit, website, social media,.... Evenwel zal ISOWIT bvba de privacy (adres, 
gegevens,...) van de deelnemer bewaken. Door het maken van een foto en deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden 
de kandidaten het volledige wedstrijdreglement. 

• ISOWIT bvba kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
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