Wedstr¡jdreglement : Test je bouwkennis

Algemeen
Dit reglement legt de modaliteiten en deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de
wedstrijd " Test je bouwkennis"( hierna "wedstrijd"), georganiseerd door de Confederatie Bouw, met
maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Lombardstraat 34-42.
Deelname aan de wedstrijd is alleen mogelijk via de website www.testjebouwkennis.be en enkel
voor de leden van de Confederatie Bouw.
De wedstrijd begint op 01/09/2015 en eindigt op 15/02/2016.

Algemene voorwaarden deelname
De deelnemer aan de wedstrijd moet btw-plichtig zijn, wonen in België en beschikken over de
Belgische nationaliteit.
Elke deelnemer verbindt zich ertoe zijn gegevens naar waarheid in te vullen.
De organisator behoudt zich steeds het recht voor een deelnemer ( - of winnaar) uit te sluiten indien
er een vermoeden bestaat dat hij /zij bewust de regels met betrekking tot de deelname aan de
wedstrijd heeft overtreden, omzeild of geschonden. De deelnemers beschikken niet over een
rechtsmiddel of beroepsmogelijkheid tegen zulke definitieve beslissingen door de organisator.
Medewerkers en personeelsleden van de Confederatie Bouw, alsook van hhp en Sitemanager, zijn
uitgesloten van deelname. Ook hun gezinsleden ( d.w.z. leden van éénzelfde gezin of personen die op
hetzelfde adres samenwonen) kunnen niet deelnemen.
De organisator behoudt zich steeds het recht voor om de wedstrijd , zonder voorafgaande
kennisgeving, te kunnen wijzigen, opschorten of annuleren in het geval van overmacht of andere
onvoorzienbare gebeurtenissen die buiten zijn wil om gebeuren of die verband houden met
internetstoringen of met andere storingen van telecommunicatienetwerken, computers, internet
providers en servers en dit zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op de enige
mogelijkheid tot schadevergoeding.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, diefstal of beschadiging van de
prijs bij levering. De organisator garandeert niets met betrekking tot de bruikbaarheid, de kwaliteit of
de geschiktheid van de prijzen in kwestie voor welke doeleinden dan ook. De organisator kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die direct of indirect zou zijn veroorzaakt door de prijzen in
kwestie, noch voor de eventuele kosten of uitgaven die verband houden met de toewijzing of het
gebruik van de prijzen.
De prijzen in deze wedstrijd zijn niet verhandelbaar, niet overdraagbaar en niet omruilbaar in geld
noch valuta.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De Confederatie Bouw, Lombardstraat34-42, L000 Brussel is verantwoordelijk voor de verwerking
van de persoonsgegevens die vergaard worden naar aanleiding van de wedstrijd. Deze informatie

kan door de Confederatie Bouw en door de sponsors van de wedstrijd worden gebruikt voor
informatie- en marketingdoelstellingen. Wenst de deelnemer zich hiertegen te verzetten, dan moet
hij dit laten weten bij het invoeren van zijn gegevens. Krachtens de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft de gebruiker het recht om zijn gegevens op te
vragen en indien nodig te doen aanpassen. Daartoe volstaat het een e-mail te sturen naar
kde@confederatiebouw,be of te schrijven naar Confederatie Bouw, Tav. Kristel Dekempeneer,
Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel.
Deelname aan de wedstrijd houdt onherroepelijke aanvaarding van dit reglement in.

