
Wedstrijdreglement 

Foto actie BIS Beurs 2016 – Isol Invest
1. De vennootschap Isol Invest,  waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België te 8540 Deerlijk, Harelbekestraat

112 organiseert deze wedstrijd zonder aankoopverplichting. Deze wedstrijd speelt zich af via de website 
www.isolinvest.be en Facebook. De organisator heeft steeds het recht onderhavige bepalingen en het reglement te 
wijzigen indien de noodzaak voor de organisatie van de wedstrijd dit verrechtvaardigd of indien dit in het voordeel is 
van een zo groot mogelijk aantal deelnemers, waarbij deze bijzondere voorwaarden of de wijzigingen zullen prevaleren.

2. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden 
en ziet af van welk danige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer over de bepalingen van onderhavig 
wedstrijdreglement. 

3. De wedstrijd staat open voor alle particulieren woonachtig in Vlaanderen uitgezonderd voor de werknemers van 
Isolinvest alsook hun familieleden.

4. De wedstrijd start op 8 oktober 2016 en eindigt op 18 oktober 2016.

5. De winnaars worden bekendgemaakt en gecontacteerd op maandag 24 oktober 2016.  Er worden in totaal 3 winnaars 
aangeduid door middel van de bedienden van Isolinvest.

6. Om geldig deel te nemen moeten volgende voorwaarden nageleefd worden, zoniet is deelname ongeldig.   
6.1. Selfie nemen op de stand van Isol Invest tijdens de BIS beurs in Gent (2016)
6.2. Foto uploaden op de website www.isolinvest.be/wedstrijd en alle gevraagde gegevens invullen op het 
wedstrijdformulier.

7. Elke deelnemer geeft toestemming dat het fotomateriaal mag gebruikt worden voor promotionele doeleinden van Isol
Invest.

8. De gewonnen prijs kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld. 

9. Er wordt maximum 1 prijs uitgereikt per domicilie-adres. 

10. De prijs is enkel overdraagbaar aan anderen dan de ingeschreven deelnemer mits uitdrukkelijke goedkeuring van de 
firma Isol Invest.

11. De winnaar zal per mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht, waarbij de modaliteiten van de prijs en andere 
eventuele praktische afspraken zullen worden medegedeeld. 

12. De winnaar heeft  30 dagen tijd, na bekendmaking, om de prijs op te halen. Wanneer de winnaar de prijs niet komt 
ophalen, vervalt het recht op de prijs.

13. Voor eventuele protesten of opmerkingen zal men zich richten tot de vennootschap Isol Invest.

14. De vennootschap Isol Invest behoudt zich het recht om gebruik te maken van de naam van de winnaar, evenals van 
foto's genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. Door de deelname aan 
de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor 
zijn identificatie, om hem te contacteren indien hij de winnaar is. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam 
desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal worden aan het publiek.

15. Geschillen zullen worden beslecht door de lokale Rechtbanken en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing 
zijn. 

http://www.isolinvest.be/
http://www.isolinvest.be/wedstrijd
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