
Reglement BOSCH

ARTIKEL 1: ORGANISATOR

De onderneming YouBuild nv, met maatschappelijke zetel in Ropswalle 26 - 8930 Menen -
btw: BE-0808.616.447 organiseert de wedstrijd “BOSCH” De wedstrijd begint op 23 maart
2021 en wordt afgesloten op 28 maart 2021 om 23.59 u.

ARTIKEL 2: DEELNAME

Deelname  aan  de  wedstrijd  is  uitsluitend  voorbehouden  aan  natuurlijke  personen  (de
“Deelnemers”) die op het moment van inschrijving voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 wettelijk gedomicilieerd zijn in België of het Groothertogdom Luxemburg;
 ten minste 18 jaar oud zijn;
 over een geldig e-mailadres beschikken;

Personeelsleden van de organisator of elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de
uitwerking van onderhavige wedstrijd worden uitgesloten van deelname.

Deze  wedstrijd  verloopt  uitsluitend  via  de  Facebook-pagina  waar  de  deelnemer  een
comment nalaat. Deelname is persoonlijk en kan in geen enkel geval overgedragen worden
aan  derden.  Elke  poging  tot  fraude  wordt  bestraft  met  onmiddellijke  uitsluiting  van  de
deelnemer  in  kwestie.  Deelname  aan  de  wedstrijd  impliceert  aanvaarding  van  alle
bepalingen van onderhavig reglement.

ARTIKEL 3 – WERKING VAN DE WEDSTRIJD

Om op een geldige manier deel te nemen:

a) Moet de deelnemer in een comment vertellen waarom hij/zij de Bosch Haakse 
Slijpmachine GWX 10-125 met X-LOCK nodig heeft.

Enkel deelnames in de respectievelijke Facebook-post worden als geldig beschouwd, op 
voorwaarde dat ze ingediend werden tussen 23/3/2021 en 28/3/2021 23u59.

ARTIKEL 4 – DEELNAMEMODALITEITEN

De gegevens  blijven eigendom van de organisator.  De winnaars  worden persoonlijk  per
privébericht  via  Facebook  (Messenger)  op  de  hoogte  gebracht  zodat  ze  hun  prijs  in
ontvangst kunnen nemen.

ARTIKEL 5 – WINNAARS



Het  bepalen  van  de  winaars  gebeurt  uiterlijk  7  werkdagen  na  het  publiceren  van  de
wedstrijd op Facebook. De winnaar wordt willekeurig bepaald door een onafhankelijke jury
bestaande uit 3 leden van het Social Media team van YouBuild-Mpro.

De organisator behoudt zich het recht voor om de prijzen te overhandigen aan de winnaars
en om zijn naam en de foto's die eventueel gemaakt worden tijdens de prijsoverhandiging te
gebruiken voor promotionele acties. De prijzen worden door de winnaars afgehaald in het
door de deelnemer gekozen YouBuild-/Mpro-verkooppunt. 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN

In totaal zijn er 6 Bosch Haakse Slijpmachines GWX 10-125 met X-LOCK te winnen.

De  organisator  behoudt  zich  op  elk  moment  het  recht  voor  om,  in  functie  van  de
omstandigheden  en  de  mogelijkheden,  de  gewonnen  prijzen  te  vervangen  door  een
gelijkaardige prijs of een prijs met een gelijkaardige waarde.

ARTIKEL 7 – REGLEMENT & AANVAARDING

Deelname aan de wedstrijd impliceert onvoorwaardelijke aanvaarding van alle bepalingen
van onderhavig reglement, evenals van elke beslissing die de organisator kan nemen.

ARTIKEL 8 – COMMUNICATIE 

Uitgezonderd de gevallen voorzien in artikels 3, 5, 6 en 7 wordt er, tijdens of na de wedstrijd,
geen briefwisseling of telefonische communicatie of andere voorzien over de wedstrijd.

ARTIKEL 9 –  VERANTWOORDELIJKHEID

De organisator, of elke andere tussenkomende natuurlijke persoon of  rechtspersoon, kan
niet  verantwoordelijk  gehouden  worden  als  er  omwille  van  overmacht  bepaalde
modaliteiten  van deze  wedstrijd  gewijzigd  zouden  moeten worden,  of  als  de  gewonnen
prijzen niet (in hun geheel of gedeeltelijk)  uitgereikt kunnen worden. De organisator van
deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de actie, het verloop ervan of de prijzen te
wijzigen als  onvoorspelbare  omstandigheden  of  omstandigheden  buiten  zijn  wil  om dat
rechtvaardigen. Hij kan niet aansprakelijk gesteld worden als de wedstrijd of de uitreiking
van  de  prijzen,  omwille  van  redenen  buiten  zijn  wens  om,  onderbroken,  uitgesteld  of
geannuleerd  moet  worden.  De  organisator  kan  niet  aansprakelijk  gesteld  worden  voor
mogelijke schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd
of van de uitreiking van de prijzen. Hij  verwerpt onder andere elke verantwoordelijkheid
voor fouten gelinkt aan (tele)communicatie (vb. voor technische onderbrekingen, verlies of
vertraging in de bezorging) en voor drukfouten.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN DE PRIVACY



De organisator  handelt  conform de  Belgische  wetgeving  inzake  de  bescherming  van  de
persoonlijke levenssfeer (wet van 8/12/1992). Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de
deelnemer  toelating  om zijn  persoonlijke  gegevens,  die  door  middel  van deze  wedstrijd
bekomen werden, te registreren in de bestanden van YouBuild nv met maatschappelijke
zetel in Ropswalle 26 -8930 Menen. Die gegevens zullen worden gebruikt voor het beheer
van de wedstrijd en om de winnaars te identificeren. Conform de wet beschikt de deelnemer
over het recht om die gegevens in te kijken, recht te zetten of te laten verwijderen. De vraag
daartoe moet per e-mail verstuurd worden naar marketing@grafton.be of per aangetekend
schrijven  naar  YouBuild  nv,  met  maatschappelijke  zetel  in  Ropswalle  26  -  8930  Menen.
Deelnemers die vragen om hun gegevens te verwijderen tijdens het verloop van de wedstrijd
aanvaarden dat hun deelname automatisch stopgezet wordt, want zonder registratie is het
niet mogelijk om opgenomen te worden in de lijst met deelnemers.

ARTIKEL 11 – CONTROLE & AFHANDELING VAN DE 
BETWISTINGEN

Bij  overmacht,  als  er  zich  onvoorziene  gevallen  of  betwistingen  voordoen,  neemt  de
organisator de nodige beslissingen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.
Zijn  beslissingen  zijn  soeverein  en  onherroepelijk.  Als  een  bepaling  van  onderhavig
reglement nietig verklaard wordt, dan heeft dat geen enkele invloed op de geldigheid van de
andere bepalingen. De titels van de artikelen van onderhavig reglement zijn enkel bedoeld
om het lezen te vereenvoudigen. Bij verwarring of tegenstrijdigheid, hebben ze geen enkele
invloed  op  de  interpretatie  van  de  bepalingen  van  onderhavig  reglement.  Onderhavige
wedstrijd wordt geregeld door het Belgisch recht. Bij betwisting over onderhavige wedstrijd
zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.
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