
Actievoorwaarden voor de Actie “Win jouw unieke Bo Touch Bin” op de vtwonen beurs 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie van Brabantia “Win jouw unieke Bo Touch Bin” 

(hierna genoemd: de ‘Actie’) op de Vtwonen beurs die, zonder aankoopverplichting, wordt georganiseerd 

door Brabantia Branding B.V. (hierna genoemd: ‘Brabantia’) van 1 t/m 6 oktober 2019.  

Het kantoor van Brabantia staat geregistreerd op De Haak 14, 5555 XK Valkenswaard, Nederland (Kamer 

van Koophandel nr. 17028708).  

Artikel 1: Algemeen 

-Deelname aan de Actie is exclusief voorbehouden aan alle in België woonachtig natuurlijke personen met 

een minimumleeftijd van 18 jaar. Alle andere deelnemers en personeelsleden van Brabantia zijn 

uitgesloten van deelname. 

-De Actie loopt van 1 oktober 2019 t.e.m. 6 oktober 2019 en wordt gecommuniceerd via onze 

communicatiekanalen en op de beursstand.  

-Er wordt slechts één prijs weggegeven. Dit is de Bo Touch Bin met één (36l), 2 (11+23l) of 3 (3*11l) 

binnenemmers en in een kleur naar keuze – beide zelf te bepalen door de deelnemer bij registratie voor 

De Actie. 

-Deelname aan de Actie is gratis. De normale kosten voor de deelname aan de Actie zijn volledig ten laste 

van de deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers deze kosten terugvorderen. 

-Deelname aan de Actie impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van de opgestelde 

actievoorwaarden, evenals elke beslissing die organisatorisch getroffen moet worden. Brabantia kan, in 

de mate dat dit is toegestaan door de wet, controles doen of laten doen die zij nodig acht om de naleving 

van deze voorwaarden te controleren. Nalatenschap conform deze actievoorwaarden te handelen, 

resulteert in onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. In geval van het voorvallen van 

onregelmatigheden zoals fouten, beslist Brabantia zelf over de manier waarop men die corrigeert en 

afhandelt. 

Artikel 2: Hoe deelnemen aan de Actie 

-Om deel te nemen moet de participant zich registreren voor De Actie op onze Brabantia beursstand op 

de VTwonen beurs (hal 12, stand 174). Hier geeft men in een link door hoeveel binnenemmers men wilt 

hebben en in welke kleur men graag de Bo Touch Bin ontvangt. Ook dient men een schiftingsvraag in te 

vullen en zich te registreren voor onze nieuwsbrief. Door de registratie, verklaart de deelnemer akkoord 

te gaan met de actievoorwaarden en het ontvangen van nieuwsupdates van Brabantia via een 

nieuwsbrief. 

- Op alle momenten is de participant vrij zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Indien dit gebeurt tijdens 

de looptijd van de winactie, resulteert dit in een uitsluiting van de deelnemer aan de Actie. 

-Deelname is mogelijk gedurende de looptijd van de Actie,  zijnde vanaf 1 oktober  2019 t.e.m. 6 oktober 
2019.  

-Iedere deelnemer kan slechts één maal deelnemen. 



-Brabantia en de vtwonen beurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of 
indirect, waaraan de deelnemer lijdt door deelname aan de Actie zelf of door het onwettelijk handelen 
van een derde partij in relatie met de Actie.  

Artikel 3: Bepaling winnaar 

-De jury zal één winnaar op basis van de schiftingsvraag aanduiden. De beslissing van de jury is definitief, 
onherroepelijk en niet vatbaar voor enige betwisting. 

-Binnen maximaal 10 werkdagen na afloop van de Actie wordt de winnaar bekendgemaakt. 

-Brabantia neemt contact op met de winnaar per mail op het geregistreerde emailadres. De winnaar dient 
binnen 5 werkdagen te reageren, indien dit niet gebeurt, heeft Brabantia het recht een nieuwe winnaar 
te selecteren.  

-Deelnemers die niet gewonnen hebben, ontvangen geen bericht en geen correspondentie over de 
uitkomst van de Actie.  

-De prijs is persoonlijk en kan niet worden ingeruild voor geld of andere prijzen. 

-De prijs is overeenkomstig de aangegeven voorkeuren bij registratie voor De Actie en kan niet veranderd 
worden.  

-Brabantia is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven bij de 

levering van de prijs. 

-Binnen enkele weken na de sluitingsdatum van de actie zal de gewonnen prijs naar de winnaar worden 

verzonden. 

-Gebruik van de gewonnen prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Brabantia kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar. 

Artikel 4: De prijzen 

De winnaar ontvangt een Bo Touch Bin en heeft de keuze uit: 

-Het aantal binnenemmers 

- één binnenemmer (36l) 

-twee binnenemmers (23+11L) 

-drie binnenemmers (36L) 

-De kleur van de afvalemmer, dit mag een kleur zijn die buiten ons gebruikelijke kleurenpallet valt. 

 

Artikel 5: Persoonlijke gegevens 



-De gegevens die Brabantia binnen het kader van deze Actie binnenkrijgt, worden enkel gebruikt voor de 

Actie, het kiezen van de winnaar, het versturen van de prijzen en het versturen van de nieuwsbrief. 

Brabantia handelt overeenkomstig met de AVG [Wet bescherming persoonsgegevens]. 

Artikel 6: Diversen 

Brabantia behoudt het recht om op ieder moment, zonder voorafgaande of nadere kennisgeving:  

-Participanten uit te sluiten van deelname aan de Actie indien men van mening is dat deze de Actie 
misbruikt, niet conform de condities handelt, frauduleus handelt en/of onwettelijk de Actie probeert te 
beïnvloeden. 

-De prijs te wijzigen indien de bovenvermelde prijs en/of gadget niet in stock is. In dat geval, wordt een 
vervang item met dezelfde of hogere waarde toegevoegd. 

-De Actie aan te passen overeenkomstig met de instructies en of wetgeving van de overheid. Alle 
informatie is onderworpen aan wijzigingen, type en/of typesetting fouten.  

-Deze actievoorwaarden wordt enkel ter beschikking gesteld op een landingspagina van onze officiële 
website van 01-10-2019 t.e.m. 06-10-2019.  

-Op deze Actie zijn de Brabantia gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing welke terug te 
vinden zijn op www.brabantia.com/privacy. De Actie, deze actievoorwaarden en de interpretatie ervan 
zijn onderworpen aan het Nederlands en Belgische recht en eventuele geschillen vallen onder de 
exclusieve bevoegdheid van de rechtbank. 

Vragen, klachten en opmerkingen over deze actie mogen geadresseerd worden aan 
info.belgium@brabantia.com  

 

 

 

 


