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Wedstrijdreglement :  
Batibouw 2020 
 
- Artikel 1 
Het bedrijf BWT Belgium nv, met maatschappelijke zetel te B-1930 Zaventem, 
Leuvensesteenweg 633 organiseert een wedstrijd die loopt vanaf 29 februari 2020 t.e.m. 
8 maart 2020. Aan het einde van de Batibouw-periode worden de winnaars 
bekendgemaakt.  
 
- Artikel 2 
Er is maar één winnaar per gezin, per adres mogelijk. De winnaars zijn de personen die 
de BWT Belgium facebook-pagina hebben geliked, een selfie van op de BWT-stand 
hebben gedeeld op Facebook en alle verplichte velden van het inschrijvingsformulier op 
de beschikbare Ipad’s op stand 7304 tijdens Batibouw hebben ingevuld en juist 
geantwoord hebben op de 2 wedstrijdvragen (beschreven in artikel 4) en het juiste 
aantal Batibouw-bezoekers over de hele periode of een getal dat dat aantal het dichtst 
benaderde heeft ingevuld. In geval van ex aequo is de winnaar diegene die het eerst zijn 
antwoordformulier instuurde.  
 
- Artikel 3 
De wedstrijd richt zich tot consumenten in België en is enkel toegankelijk voor 
volwassenen boven de 18 jaar. Kinderen mogen enkel deelnemen met de expliciete 
toelating van hun ouders. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan 
deze wedstrijd: werknemers van BWT, de familieleden in de eerste graad van de 
werknemers van BWT, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze 
laatste.  
 
- Artikel 4 
Voor een geldige deelname moet de deelnemer antwoorden op vraag 1: “Hoe heet de 
UV-lamp die in combinatie met de BWT Pluvio gebruikt kan worden?”, en vraag 2: “Hoe 
heten de 4 verschillende smaken die beschikbaar zijn op de BeWell?”, alsook op de 
volgende schiftingsvraag: “Hoeveel bezoekers mag Batibouw dit jaar verwelkomen 
(d.w.z. van 29/02/20 t.e.m. 08/03/20)?”. Diegene die correct antwoord geeft op de 
wedstrijdvragen en juist antwoordt of het antwoord zo dicht mogelijk benaderde op de 
schiftingsvraag is de winnaar.  
 
- Artikel 5 
Elke deelnemer mag slechts één wedstrijdformulier indienen. Meerdere deelnamen van 
dezelfde persoon zullen als ongeldig worden beschouwd. Deze personen worden 
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automatisch uitgeschakeld.  
 
- Artikel 6 
De winnaars van de prijzen kunnen deze prijs ook niet omruilen bij BWT voor geld.  
 
- Artikel 7 
De prijzen zullen zo snel mogelijk afgeleverd worden bij de winnaars. De winnaars 
worden ten laatste een week na bekendmaking van het aantal Batibouw-bezoekers door 
Fisa verwittigd. Degene die beide wedstrijdvragen correct beantwoordt en de 
schiftingsvraag correct beantwoordt of die er het dichtst bij zit, ontvangt de hoofdprijs. 
De ranking is als volgt: 

1. Skibob – 2 stuks weg te geven 
2. Miniatuur DTM-auto’s – 5 stuks 
3. BWT-trolley – 2 stuks 
4. BWT-waterkan – 10 stuks 
5. BWT-strandstoel – 2 stuks 
6. Vossen badhanddoek – 5 stuks 
7. BWT-Petanqueset – 4 stuks 
8. BWT-strandbal – 15 stuks 
9. BWT-paraplu – 5 stuks 

Zo zijn er in totaal 50 prijzen weg te geven.  
 
- Artikel 8 
Deelnemen kan enkel elektronisch via een van de 2 Ipad’s beschikbaar op onze stand 
7304 tijdens de periode van Batibouw. Het wedstrijdreglement kan ter plaatse op de 
Ipad bekeken worden. Er zijn 50 winnaars, zoals beschreven in artikel 7. Het omruilen 
van het geschenk is niet mogelijk.  
 
- Artikel 9 
Door deel te nemen erkent de deelnemer expliciet kennis te hebben genomen van het 
reglement. De deelname houdt de onherroepelijke aanvaarding in van alle bepalingen 
van onderhavig reglement door de deelnemers aan deze wedstrijd, en dit zonder enig 
voorbehoud. Elke deelname te kwader trouw is ongeldig. 
 
- Artikel 10 
Iedere deelnemer zal een e-mail ontvangen na hun deelname. De winnaars worden via 
e-mail op de hoogte gebracht en zullen nadien hun prijs via de post ontvangen. De 
verliezers worden ook via e-mail op de hoogte gebracht dat ze niets gewonnen hebben.  
 
- Artikel 11 
De wedstrijd staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder A. De Mûelenaere, Stationlei 
13, 1800 Vilvoorde.  
 
- Artikel 12 
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of het 
verloop van de actie te wijzigen indien omstandigheden onafhankelijk aan hun wil een 
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onredelijke verzwaring van de uitvoering van de campagne veroorzaken. Zij kunnen niet 
verantwoordelijk worden gesteld indien, wegens redenen onafhankelijk aan hun wil, de 
wedstrijd onderbroken, uitgesteld of afgelast moet worden. De organisatoren zijn niet 
verantwoordelijk voor gelijk welk technisch en/of logistiek mankement en dit zonder 
uitzondering, zoals onder meer: defect, vergissing, traagheid of staking van de 
postdiensten, het niet ontvangen van briefwisseling, enzovoort. 
 
- Artikel 13 
 
Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. 
 
Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd ingeval van conflict m.b.t. de 
interpretatie en/of de uitvoering ervan. 
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