
 
 

Wedstrijdreglement Recticel Insulation - Festool 

Bezoek beide standen en win een combi-wedstrijdpakk et (t.w.v. € 1600 excl. btw). 
Dit pakket bestaat uit de Festool ISC 240 isolatiez aag en een Recticel Insulation isolatiecheque. 

1. Deelname aan de wedstrijd ‘Win een combi-wedstrijdpakket (t.w.v. € 1600 excl.  btw).’ ' is 
voorbehouden aan alle in België woonachtig fysieke personen met uitsluiting van de 
personeelsleden van NV Recticel en NV Festool Belgium en hun respectievelijke gezinsleden. 
 

2. De wedstrijd wordt georganiseerd door NV Recticel, afdeling Recticel Insulation, waarvan de 
exploitatiezetel gevestigd is in de Zuidstraat 15 te 8560 Wevelgem en NV Festool Belgium, Kolonel 
Bourgstraat 101 te 1030 Brussel en loopt tijdens de openingsuren van de vakbeurs: ‘Dag van de 
Afwerking’ op dinsdag 27 november 2018 van 9.30 u.tot 19 u. 
 

Deelnemen aan de wedstrijd is mogelijk op de stand van Recticel Insulation (stand 66) en de stand van 
Festool (stand 49) tijdens de Dag van de Afwerking op dinsdag 27 november 2018 in Brussels Kart Expo. 
 
De winnaar is de persoon die beide hoofdvragen volledig correct beantwoordt en het antwoord op de 
schiftingsvraag juist heeft of het dichtst benadert. 
 
Het bepalen van de winnaar gebeurt door de marketingafdelingen van Recticel Insulation en Festool. In 
geval van ex aequo zal een onschuldige kinderhand de winnaar bepalen. 
 
Hoofdvraag 1 
 
Eurothane G is een 3-in-1 oplossing voor binnenisolatie. Welke elementen maken deel uit van de 
isolatieplaat Eurothane G? 
 
A isolatie, dampremmende laag en gipskarton 
B isolatie, dampremmende laag en MDF 
C isolatie, dampremmende laag en spaanplaat 
 
Hoofdvraag 2 
 
Zowel het zaagblad met kartelrand als het geschrankt zaagblad van de Festool isolatiezaag ISC240 is 

verkrijgbaar in 2 lengtes. Welke? 

A. 240 mm en 350 mm 
B. 120 mm en 240 mm 
C. 440 mm en 550 mm 

 
 
Schiftingsvraag 
 
Hoeveel mensen zullen geldig deelgenomen hebben aan deze wedstrijd? 
 
xxxx personen 
 



 
 
 
3. Om deel te nemen aan deze wedstrijd is er geen aankoopverplichting. 

 
 
4. Recticel Insulation en/of Festool contacteren de winnaar persoonlijk telefonisch en/of via e-mail in 

de loop van de maand december 2018. Als de winnaar niet reageert op de e-mail en/of telefoon 
binnen 7 dagen, dan zal een nieuwe winnaar gekozen worden. De eerste winnaar kan dan geen 
aanspraak meer maken op zijn/haar prijs, aangezien deze werd doorgegeven aan een andere 
deelnemer. 
 

5. De te winnen prijs bestaat uit een accu-isolatiezaag ISC 240 van Festool en voor 1.000 euro excl. 
btw aan Eurothane G binnenisolatie van Recticel Insulation. De prijs is niet inruilbaar tegen speciën 
of andere voordelen in natura. Er is slechts 1 winnaar mogelijk van deze prijs. 
 

6. Deelnemen kan enkel tijdens de beurs Dag van de Afwerking 2018 door een wedstrijdformulier in 
te vullen op de stand van Recticel Insulation (stand 66) of op de stand van Festool (stand 49). De 
deelnemer moet dit wedstrijdformulier laten afstempelen op beide standen om geldig te kunnen 
deelnemen. De deelnemer moet zijn naam, adres, postcode en plaats, telefoonnummer of gsm 
invullen op de kaart en deze deponeren in de box die voorzien is op de stand van Recticel 
Insulation (stand 66) of de stand van Festool (stand 49). 
 

7. De persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor een vlotte levering van de prijs en voor het 
maken van een afspraak in het kader van deze levering. 
 

8. Voor zover als maximaal toegestaan onder toepasselijk recht, zijn noch Recticel Insulation, noch 
Festool verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen bij het gebruik van de machine of plaatsing 
van de isolatie. Noch Recticel, noch Festool kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm 
van (geluids)overlast en/of enige materiële of persoonlijke schade geleden door de winnaar. 
 

9. Recticel en Festool kunnen op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding 
op hun stand tijdens de Dag van de Afwerking 2018. 
 

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

Recticel NV en Festool Belgium NV zullen 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 Insulation (https://www.recticelinsulation.com/be-
nl/privacyverklaring) en de privacy policy van Festool (https://www.festool.be/juridisch/informatie-volgens-
het-privacyreglement). Deze privacy policies kunt u raadplegen op de standen van Recticel Insulation en 
Festool. 
 

11. Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd. Meervoudige deelname van 
eenzelfde speler heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de 
deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. 
 

12. Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit reglement, 
alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Recticel en Festool worden genomen. 
 

13. De winnaar gaat akkoord dat Recticel Insulation en Festool foto- en/of filmopnames maken of laten 
maken tijdens de overhandiging van de prijs en/of bij het gebruik en de plaatsing van de prijs. 
Recticel Insulation en Festool verlenen geen enkele bijkomende vergoeding hiervoor. Door de in 



 
ontvangstname van de prijs geeft de winnaar aan Recticel Insulation en Festool uitdrukkelijk de 
toestemming om het beeldmateriaal, vast te leggen, tentoon te stellen, mede te delen en te 
reproduceren voor alle mogelijke on-line en off-line communicatiedoeleinden (o.a. de Recticel 
Insulation website, de Festool website, papieren en digitale nieuwsbrieven, YouTube, Twitter, 
Facebook, Instagram en LinkedIn) met betrekking tot Recticel Insulation en Festool producten, en 
daarbij de voornaam en woonplaats van de winnaar mee te delen. 
 

 
14. Dit wedstrijdreglement is ter beschikking op de stand (nr. 66) van Recticel Insulation en op de 

stand (nr. 49) van Festool 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 wedstrijd of dit reglement. Dit wedstrijdreglement wordt uitsluitend beheerst door Belgisch recht. 


