WEDSTRIJDREGLEMENT Bulex wedstrijd voor haar installateurs:
“'Win een droomreis t.w.v. € 5000.”
ORGANISATOR VAN DE WEDSTRIJD
Art. 1. Organisator
De actie "Win een droomreis t.w.v. € 5.000" ter promotie van de Thermo MASTER
verwarmingsketel (de "actie") is een initiatief van de naamloze vennootschap Saunier Duval
Belgique met vennootschapszetel te Golden Hopestraat 15 te 1620 Drogenbos, België
(“Bulex”).
Deelname aan de actie impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.
Uitslagen en beslissingen van Bulex kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.
Er zal geen enkele schriftelijke of mondelinge communicatie gevoerd worden met betrekking
tot de actie of onderhavig reglement, behoudens hetgeen expliciet voorzien is in dit
reglement.
Bulex behoudt zich het recht voor de actie op elk moment uit te breiden, stop te zetten, te
onderbreken of te verlengen, zonder dat Bulex of enige andere tussenkomende persoon of
vennootschap hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Het reglement voor de actie is beschikbaar op www.bulex.be/professioneel/thermomasteractie of kan worden aangevraagd via sarah.pelegrin@bulex.com.
ACTIEPERIODE
Art. 2. Actieperiode
De actie loopt van 1/10/2015 00u00 tot en met 08/11/2015 23u59. Deelname na deze
datum is niet meer mogelijk.
Alle in oktober 2015 geïnstalleerde Thermo MASTER verwarmingsketels van het type
T18/20, T25/30, T30/35 of TAS 30 EN waarvan de garantiekaarten ons bereiken ten laatste
op 8/11/2015 om 23u59, zowel online als per post, worden in rekening gebracht.
De actie kadert in het Bulex partnerprogramma.
ACTIEDEELNAME
Art. 3. Geldige deelname aan de actie
Deelnemers dienen minimaal 18 jaar te zijn en woonachtig in België.
Enkel erkende verwarmingsinstallateurs met Belgisch BTW-nummer, die houder van een
eenmanszaak, zaakvoerder en/of bestuurder van een vennootschap zijn, kunnen geldig

deelnemen aan de wedstrijd.
Personeelsleden en bestuurders van Bulex, de firma Iotta, hun eventuele onderaannemers,
partners, sponsors, gezinsleden en familieleden tot in de tweede graad van voormelde
natuurlijke personen worden uitgesloten van deelname evenals elke persoon die aan de
organisatie van de actie deelneemt.
Bulex kan te allen tijde een persoon van deelname aan de actie uitsluiten in geval van een
inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een
deelname te kwader trouw aan de actie.
Om kans te kunnen maken op de prijs moeten de deelnemers minstens één Thermo MASTER
verwarmingsketel (type T18/25, T25/30, T30/35 of TAS 30) hebben geïnstalleerd in oktober
2015 EN de garantiekaart van de desbetreffende verwarmingsketel ten laatste op 8/11/2015
om 23u59 hebben geregistreerd, of aan Bulex (Saunier Duval Belgique NV, Golden Hope
straat 15, 1620 Drogenbos) te hebben verzonden waarbij de garantiekaarten ten laatste op
8/11/2015 om 23u59 bij Bulex dienen aan te komen.
Wanneer een Thermo MASTER verwarmingsketel werd geïnstalleerd maar de
desbetreffende garantiekaart niet (tijdig) werd geregistreerd of ontvangen door Bulex,
wordt deze installatie niet in aanmerking genomen.
De deelnemer die het hoogste aantal Thermo MASTER verwarmingsketels heeft
geïnstalleerd in oktober 2015 EN de desbetreffende garantiekaarten tijdig heeft
geregistreerd of opgestuurd is de winnaar. In geval van ex aequo zal het puntentotaal van
het partnerprogramma in rekening worden gebracht. Diegene die tussen 1/1/2015 en
8/11/2015 om 23u59 het meest aantal punten heeft verzameld zal uiteindelijk de winnaar
zijn. Mocht er dan nog een ex aequo zijn dan zal de winnaar worden bepaald door trekking
met onschuldige hand.
PROMOTIE
Art. 4. Promotie
De winnaar van de actie verleent Bulex de toestemming om, zonder dat deze laatste daartoe
enige vergoeding verschuldigd is, foto’s van hem te reproduceren en te publiceren, en dit
zonder enige beperking van territorium of tijd, in het kader van de communicatie rond de
actie of in het algemeen ter promotie van Bulex.
Deelname impliceert tevens toestemming door de winnaar om zich eenmalig te laten
interviewen over de betrokken actie en prijs en zich te laten fotograferen.

DATABANK
Art. 5. Databank
De persoonsgegevens van de deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de
geldende privacywetgeving en het Bulex Gegevensbeschermingsbeleid raadpleegbaar op
http://www.bulex.be/over-bulex/algemeen/gegevensbescherming/index.nl_be.html.
GEEN KANSSPEL NOCH TOMBOLA
Art. 6. Geen kansspel noch tombola
De actie is geen kansspel noch tombola. Deelname aan de actie is gratis.

Art. 7. Bekendmaking van de winnaar.
Er is slechts één winnaar.
De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht. In de periode van 9/11/2015 tot en
met 20/11/2015 wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd via de door hem verstrekte
contactgegevens.
Op 30/11/2015 vertrekt een mailing naar alle deelnemers waarin de winnaar van de actie
vermeld zal worden.
Art. 8. Prijs
De winnende deelnemer wint een reischeque ter waarde van € 5000, van een door de
winnaar gekozen Belgisch reisagentschap. De reischeque zal vervolgens door Bulex besteld
worden en aan de winnaar persoonlijk worden overhandigd op zijn bedrijf.
De winnaar dient zelf de reischeque in ontvangst te nemen.
Indien het om welke reden dan ook niet mogelijk is om een reischeque te bestellen bij het
door de winnaar gekozen reisagentschap, zal Bulex in overleg treden met de winnaar om
een nieuw reisagentschap aan te duiden.
Art. 9. Overmacht en buiten de wil om van Bulex
De reischeque wordt verstrekt onder voorbehoud van overmacht en de organisatie, de firma
Bulex, de firma Iotta, hun eventuele onderaannemers, partners en sponsors wijzen elke
aansprakelijkheid af die een gevolg kan zijn van het deelnemen aan deze actie of het in
ontvangst nemen en verzilveren van de reischeque.
Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om eventuele voorwaarden verbonden aan

de reischeque te controleren en na te leven. Bulex kan op geen enkele manier aansprakelijk
worden gesteld indien de deelnemer de desbetreffende voorwaarden niet naleeft (bv.
indien de reischeque vervallen is alvorens de winnaar hem heeft verzilverd.)
Bulex kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die
(on) rechtstreeks verband houdt met de prijs. Bulex kan niet aansprakelijk geacht worden
indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van haar ligt.
Evenzo kan Bulex niet verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem
waardoor niet kan worden deelgenomen en/of de garantiekaart niet kan worden
geregistreerd.
Bulex kan evenmin worden aansprakelijk gesteld voor schade, verlies of vertraging wanneer
de prijs niet kan worden afgeleverd aan de winnaar.
Bulex is niet aansprakelijk voor de door de deelnemers verstrekte contactgegevens.
Art. 10. Niet-overdraagbaar, niet ondeelbaar noch inruilbaar
Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar.
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan
ook in geen geval afgestaan of ingeruild worden voor een som geld.
Art. 11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Ingeval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken
van Brussel bevoegd.
De Belgische consumentenbescherming, privacywetgeving en spamwetgeving zijn van
toepassing. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de
bescherming van de privacy, hebben deelnemers het recht op inzage en wijziging van hun
persoonsgegevens en hebben ze het recht om het gebruik van persoonsgegevens voor
marketingdoeleinden te weigeren, door zich te richten tot dit adres: Bulex, Klantendienst,
Golden Hopestraat 15 te 1620 Drogenbos.

