
Wedstrijdreglement Recticel Insulation 
Win uw duoticket voor Batibouw 2019 

1. Deelname aan de wedstrijd 'Win uw duoticket voor Batibouw 2019' is voorbehouden 
aan alle in België woonachtig fysieke personen met uitsluiting van de personeelsleden 
van NV Recticel 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 
loopt van maandag 14 januari 2019 om 00.00 uur tot en met maandag 18 februari 
2019 om 24.00 uur. 
 

3. De te winnen prijs bestaat uit 2 tickets voor de publieksdagen op Batibouw in Brussel 
van zaterdag 23 februari 2019 tot en met zondag 3 maart 2019. De prijs is niet 
inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. 
 
Deelnemen kan enkel via de website www.recticelinsulation.be op de volgende 
manier: elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op 
de website registreren met naam, voornaam en e-mailadres. Laattijdige antwoorden 
of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen. Elke deelnemer moet de 
wedstrijdvraag en de schiftingsvraag beantwoorden. 
 
De winnaars zijn de personen die de wedstrijdvraag volledig correct beantwoorden 
en het antwoord op de schiftingsvraag juist hebben of het dichtst benaderen. 
 
Het bepalen van de winnaars gebeurt door de marketingafdeling van Recticel 
Insulation. In geval van ex aequo zal een onschuldige kinderhand de winnaars 
bepalen. 
 
Wedstrijdvraag 
 
Wat is de naam van de spouwisolatieplaat van Recticel Insulation met een uiterst 
goede isolatiewaarde van 0,019 W/mK? 
 
A Powerwall 
B Eurowall 
C Eurowall Xentro 
 
Schiftingsvraag 
 
Hoeveel mensen zullen geldig deelgenomen hebben aan deze wedstrijd? 
 
xxxx personen 
 

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

5. Recticel Insulation contacteert de winnaars persoonlijk via e-mail vóór 20 februari 
2019. 
 



6. Er zijn 50 winnaars die elk 2 tickets winnen voor de publieksdagen op Batibouw in 
Brussel van zaterdag 23 februari 2019 tot en met zondag 3 maart 2019. 
 

7. Dit wedstrijdreglement is ter beschikking op de website van de organisator 
(https://www.recticelinsulation.com/be-nl/batibouw-wedstrijd) 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. 
 

8. Recticel kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan dit reglement door melding 
op haar website. 
 

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

10. 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 Insulation 
(http://www.recticelinsulation.be/content/privacy-policy). 
 

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 worden genomen. 
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