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Wedstrijdreglement 
 

1. De wedstrijd “Perfect maatwerk brengt je niet enkel in vervoering, maar ook naar Noorwegen”  
start op 18 september 2017 en eindigt op 31 oktober 2017 om 23u59. Ondertussen kan de 
wedstrijd  vroegtijdig onderbroken of uitgesteld worden door de wedstrijdleiding/organisator. De 
wedstrijd wordt georganiseerd door Sapa Building Systems nv, gelegen in de Industrielaan 17, 
8810 Lichtervelde – België  (hierna de “Organisator”). 

2. Deelname aan de wedstrijd is gratis voor iedereen die dat wenst. Personeelsleden van de 
organiserende onderneming en hun familieleden mogen niet deelnemen.  Alleen 
meerderjarige deelnemers (+18 jarigen) met hoofdverblijfplaats in België komen in 
aanmerking voor de prijs. 

3. Elke deelnemer mag slechts met één enkel e-mailadres deelnemen. Meerdere deelnames van 
eenzelfde persoon met verschillende e-mailadressen, identiteiten of elke andere soortgelijke 
manier leiden automatisch en zonder kennisgeving tot de uitsluiting van die deelnemer. Elke 
vorm van fraude leidt automatisch en zonder kennisgeving tot de volledige uitsluiting van de 
deelnemer in kwestie. Er worden geen klachten aanvaard. 

4. Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, wordt hierna “deelnemer” genoemd. Door aan de 
wedstrijd deel te nemen, verklaart de deelnemer impliciet dat hij het onderhavige reglement 
volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt.  

5. Hoe verloopt deelname aan de wedstrijd? 
De deelname aan de wedstrijd is volledig gratis en gebeurt door het wedstrijdformulier volledig 
in te vullen en de wedstrijdvraag “Hoelang bestaat Sapa Building Systems in België” te 
beantwoorden. Het wedstrijdformulier invullen kan online op http://www.sapa-
ramen.be/noorwegen. De deelnemer ontvangt een bevestigingsmail. Wie zich niet online 
registreert, dient een papieren wedstrijdformulier bij één van de SAPA AluminiumVakmannen 
in te vullen.  
Via de online dealerlocator kiest de deelnemer de dichtstbijzijnde SAPA AluminiumVakman in 
de buurt. Wanneer de deelnemer bij de SAPA AluminiumVakman de bevestigingsmail toont 
en het magische zinnetje “Ik wil naar Noorwegen met Sapa” zegt, ontvangt hij/zij een kraslotje. 
De deelnemer maakt kans op een reis naar Noorwegen voor 2 personen (er zijn in totaal 3 
waardebonnen van 2.000 EUR voor 2 personen te winnen). 
Een extraatje: 500 waardebonnen van €20 voor de webshop in Scandinavisch design & 
lifestyle artikelen: www.nordicliving.be. Op 500 krasloten zal op de achterzijde de waardebon 
gedrukt worden.  
De winnaars van de reiswedstrijd dienen het winnende kraslotje in te scannen en te mailen 
naar info.be@sapagroup.com vóór 31 december 2017. Zij ontvangen dan van Sapa Marketing 
Benelux de waardebon voor de reis naar Noorwegen. 

Wie een kraslotje heeft met op de achterzijde een waardebon voor de Scandinavische design 
& lifestyle webshop kan met de unieke code meteen zijn/haar korting verzilveren op 
nodicliving.be.  

6. De prijzen 
Er zijn 3 winnende krasloten. Elk winnend kraslot geeft recht op een city break Oslo-Bergen 
voor 2 personen ter waarde van €2.000.  De winnaars van de reiswedstrijd dienen het 
winnende kraslotje in te scannen en te mailen naar info.be@sapagroup.com. Zij ontvangen 
dan van Sapa Marketing Benelux de waardebon van Nordic voor de reis naar Noorwegen. De 
reservering van de reis gebeurt bij de reisorganisator Nordic (Kasteelstraat 188, 9255 
Buggenhout).  

Indien de reis meer kost dan € 2.000 (incl. 21% BTW), dan wordt de opleg volledig betaald 
door de winnaar. Deze oplegregeling gebeurt rechtstreeks met de reisorganisator Nordic. De 
gewonnen prijs kan niet worden teruggenomen, omgeruild, ingewisseld worden in contanten 
of vreemde valuta of overgedragen aan iemand anders. 
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7. De inzending komt pas in aanmerking voor de wedstrijd wanneer alle velden van het 
wedstrijdformulier correct zijn ingevuld.  Onvolledige verklaringen op het wedstrijdformulier 
met foute, valse of verdraaide informatie worden bijgevolg niet in aanmerking genomen. De 
deelnemer die een dergelijk wedstrijdformulier invult, wordt van rechtswege beroofd van elk 
recht op het verkrijgen van om het even welke prijs. 

8. Een foutief ingevuld telefoonnummer of adres geeft geen recht op de reis en wordt zodoende 
geëlimineerd. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de 
deelnemer. Hierover dient de Organisator zich niet te verantwoorden.  

9. Door deelname aan de wedstrijd geven de winnaars toestemming tot publicatie van hun naam 
en adres en hun identificatie als winnaar en doen afstand van foto- en portretrechten.   De 
winnaars gaan er zodoende mee akkoord dat een foto van hem/haar wordt genomen voor 
publicatie in alle  communicatiekanalen van de Organisator en de dealers (Sapa 
AluminiumVakmannen) zoals Facebook, website, …. 

10. De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verkorten, uit te stellen, te wijzigen 
of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden buiten de wil van de 
Organisator.  

11. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect wordt 
opgelopen in het kader van de deelname aan de wedstrijd, ongeacht de oorzaken, oorsprong, 
aard of gevolgen en ook als werd gewaarschuwd voor de mogelijkheid van dergelijke schade, 
inclusief schade veroorzaakt door: 
(i) een storing van de internetverbinding of de computer van een deelnemer of een andere 
persoon of onderneming verbonden aan de organisatie van de wedstrijd, of elk ander 
probleem gerelateerd aan de netwerken voor telecommunicatie, de online computers, de 
servers, de internetproviders, de informaticavoorzieningen of de software,  
(ii) de mogelijkheid of onmogelijkheid van de toegang van om het even wie tot de website, en 
(iii) het gebruik van de website, met inbegrip van alle schade of virussen die de 
informaticavoorzieningen of andere zaken van de deelnemer zouden kunnen besmetten en/of 
beschadigen. 

12. Indien in geval van overmacht de wedstrijd wordt geannuleerd, dan kan de Organisator 
hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden. Er kan bijgevolg tegen de beslissing 
van de Organisator geen beroep worden aangetekend.  

13. De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op 
elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van 
wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op 
compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 

14. Druk-, spel-,  zet-, of andere fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke 
verplichting of aansprakelijkheid dan ook vanwege de Organisator. 

15. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van 
overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan 
elektronische dataverwerking waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen. 

16. De deelnemer aanvaardt door zijn deelname aan de wedstrijd dit reglement volledig en 
onvoorwaardelijk. 

17. Buiten dit reglement wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd uitgewisseld tussen de 
deelnemer en de Organisator en de SAPA AluminiumVakman. 
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