Actievoorwaarden sales promo actie Recticel Insulation
Ontvang bij bestelling vanaf 100 m² Euroroof of Euroroof Max hellende dakisolatie uw
geschenkpakket.

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 sales promoactie 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 11/01/2021 tot zolang de voorraad
strekt. Enkel de datum van de betreffende factuur geldt.
b. Per aankoop per 100 m² pakket Euroroof of Euroroof Max hellende
dakisolatie 100 mm - 120 mm of 140 mm, (een pakket bestaat uit isolatie,
onderdakfolie en Rectifixschroeven. Onderdakfolie en vijzen worden naar
volle verpakkingen afgerond) ontvang je een geschenkpakket.
Dit geschenkpakket bestaat uit: 2 tshirts en 2 hoodies met kap van het merk
Snickers. (extra gepersonaliseerd met uw firmanaam of - logo).
Er zijn 250 geschenkpakketten beschikbaar. Elke deelnemer kan
verscheidene keren deelnemen.

3.

Het geschenkpakket is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

4.

De deelnemer moet één of meer aankoopfacturen op naam van zijn/haar
aannemingsbedrijf kunnen voorleggen die dateren van 11 januari 2021 of later.

5.

Deelnemen kan enkel via de website www.recticelinsulation.be. De deelname is
volledig wanneer alle verplichte velden in het deelnameformulier (waaronder
aankoopfactuur, en ook de bedrijfsnaam of het bedrijfslogo om het pakket te
personaliseren.) zijn ingevuld en de boodschap op het scherm verschijnt dat uw
inschrijving goed is ontvangen. De actie loopt zolang de voorraad strekt.

6.

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

7.

Recticel Insulation contacteert de deelnemers persoonlijk telefonisch en/of via e-mail in
de maanden na de start van de actie, nl.: vanaf 11 januari 2021 tot zolang de voorraad
strekt.
Wij maken dan een afspraak zodat een vertegenwoordiger van Recticel u uw
geschenkpakket persoonlijk overhandigt.

8.

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.

9.

Recticel kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan deze voorwaarden door
melding op haar website.

10.

De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of
afgelasting van de actie wegens overmacht.

11.

Recticel NV zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 08/12/1992). Elke deelnemer
verklaart zich akkoord met de privacy policy van Recticel
(https://www.recticelinsulation.com/be-nl/privacyverklaring).

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.
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