
Actievoorwaarden’Er zit muziek in onze isolatie deze winter ‘ 
van  Recticel Insulation 

 
Ontvang bij bestelling van 200 m² isolatie Eurofloor, Powerwall, Powerroof, Powerroof 

Max, Silentwall of bij aankoop van 2 volle paletten Eurothane G binnenisolatie  
een gratis werfradio. 

 
1. Deelname aan deze actie is voorbehouden aan aannemersbedrijven die in België 

woonachtig zijn. Verdelers van Recticel producten en privépersonen zijn hiervan 
uitgesloten. 

 
2. De actie wordt georganiseerd door NV Recticel, Bourgetlaan 42, 1130 Brussel, 

afdeling Recticel Insulation, waarvan de exploitatiezetel gevestigd is in de Zuidstraat 
15 te 8560 Wevelgem. 

 
a. Deze actie loopt voor elke aankoop vanaf 23/11/2021 tot en met 30/04/2022, 

23.59u.  
 

Per aankoop van 200 m² isolatie Eurofloor, Powerwall, Powerroof, Powerroof  
Max,Silentwall of bij aankoop van 2 volle paletten Eurothane G binnenisolatie 

ontvang je een gratis werfradio van Recticel Insulation.  
 

Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties.  Een combinatie van m² van 2 
verschillende producten om de 200 m² te behalen, is niet toegelaten.  
 

De aankoop gebeurt bij verdelers, gekend bij Recticel Insulation en deze zijn op 
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/verdelers terug te vinden.  Er zijn 240 stuks 
(Makita werfradio’s – model DMR 115 10,8V-18V inclusief batterij) beschikbaar en de 
actie loopt tot einde voorraad.  
 

b. Er is een maximum van 2 werfradio’s per adres van het aannemersbedrijf.  
 

3. Het geschenk is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 
 
4. De deelnemer moet een aankoopfactuur op naam van zijn/haar aannemingsbedrijf 

kunnen voorleggen.  Het is Recticel Insulation die deze factuur valideert. 
 
Deelnemen kan enkel via de website  
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/muziek-isolatie 
  

• De  deelname is volledig en geldig wanneer alle verplichte velden in het 
registratieformulier correct ingevuld zijn en de boodschap verschijnt dat uw registratie 
goed is ontvangen.: 
• Voornaam 
• Naam 
• Bedrijfsnaam 
• Postcode 
• Emailadres 
• Bevestiging emailadres 
• Telefoon/gsm 
• Een geldige aankoopfactuur van de isolatie is opgeladen 

 
 

5. Wanneer aan de voorwaarden van deze actie niet is voldaan, dan wordt de deelname 
buiten beschouwing gelaten. 

https://www.recticelinsulation.com/be-nl/verdelers
https://www.recticelinsulation.com/be-nl/muziek-isolatie


 
 
 
 
 

6. De deelnemer wordt gecontacteerd door een medewerker van Recticel Insulation 
indien hij in aanmerking komt voor een werfradio. 
 
1. Indien de deelnemer een werfradio Makita mag ontvangen, contacteert Recticel 
Insulation de deelnemers persoonlijk via e-mail of telefonisch in de weken na de 
registratie van de deelnemer.  Recticel Insulation maakt dan een afspraak zodat een 
vertegenwoordiger van Recticel de hoofdprijs persoonlijk overhandigt.  
 
2. Indien de deelnemer niet binnen 2 weken reageert op de email of op het telefoontje,  
verliest hij het recht  op zijn prijs.  

 
 
7. Deze actievoorwaarden zijn ter  beschikking op de website van de organisator 

(www.recticelinsulation.be) of zal opgestuurd worden naar iedereen die daartoe een 
aanvraag indient per brief aan Recticel Insulation, Zuidstraat 15 te 8560 Wevelgem en 
bij zijn aanvraag een geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag bijvoegt. 
Behalve de verzending van onderhavig reglement, zal er geen briefwisseling of andere 
communicatie gevoerd worden omtrent de actie of deze voorwaarden. 

 
8. Recticel kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden door 

melding op haar website. 
 

9. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, 
behoudt Recticel Insulation zich uitdrukkelijk het recht voor  
(a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de actie uit te sluiten of 
(b) een deel van de actie te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken. 
 

10. Recticel Insulation is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere 
onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.  

 
11. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of  

afgelasting van de actie wegens overmacht. 
 
 
12. Deelname aan deze actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit 

reglement, alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Recticel worden genomen.  
 

13. Deze actievoorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht. 
 

14. Bescherming van persoonsgegevens. 
a) Recticel Insulation heeft persoonsgegevens nodig om het voor de deelnemer 

mogelijk te maken deel te nemen aan de wedstrijd. 
 
 

b) De persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit nodig is voor 
de uitvoering en afhandeling van de prijsvraag, als je toestemming hebt gegeven of 
wij wettelijk verplicht zijn dit te doen.  
 
 
 



 
 
 

c) Voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van 
persoonsgegevens voor marketingdoeleinden (vb. nieuwsbrief, promoties,…), wordt 
de rechtmatigheid van deze verwerking gegeven op basis van toestemming. Een 
gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De intrekking is alleen 
van kracht voor de toekomst. Verwerking die plaatsvond vóór de herroeping wordt 
niet beïnvloed. 
 

 
d) Als u producten van Recticel Insulation heeft gekocht, kunnen wij u van tijd tot tijd per 

e-mail of brief informeren over soortgelijke producten en diensten van ons, tenzij u 
bezwaar heeft gemaakt. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is ons legitieme 
belang bij directe reclame. De deelnemer kan te allen tijde zonder extra kosten 
bezwaar maken tegen het gebruik van zijn e-mailadres en postadres voor 
reclamedoeleinden, bijvoorbeeld via de link aan het einde van elke e-mail of per e-
mail naar privacy.insulation@recticel.com. 
 

e) U heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking 
en het recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met de wettelijke 
bepalingen. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een 
toezichthoudende autoriteit. 

 
f) De gegevens van de deelnemers worden verwijderd binnen 2 jaar na afloop van de 

actie of binnen de maand nadat de toestemming is ingetrokken en de wettelijke 
bewaartermijnen zijn verstreken. 

 
g) Voor al uw vragen in verband met gegevensbescherming kan u contact opnemen 

privacy.insulation@recticel.com  

mailto:privacy.insulation@recticel.com.
mailto:privacy.insulation@recticel.com

