
BOUW&RENO-EXPOSANTENWEDSTRIJD 2024 
WEDSTRIJDREGLEMENT

www.bouwreno.be

Het onderstaand reglement is van toepassing op de exposantenwedstrijd van Bouw&reno 2024(hierna te 
noemen: de Wedstrijd) van Easyfairs Belgium nv.

ARTIKEL 1: ORGANISATOR 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Easyfairs Belgium nv., Maaltekouter 1 9051 Sint-Denijs-Westrem 
(hierna te noemen: de Organisator).

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN

De deelname aan deze Wedstrijd staat open voor exposanten van Bouw&reno 2024. Sponsors, 
adviespartners, mediapartners en andere partners van Bouw&reno kunnen niet deelnemen aan de Wedstrijd. 

ARTIKEL 3: LOOPTIJD VAN DE WEDSTRIJD

Einde van de Wedstrijd: 21-01-2024 18u. De eerste prijs wordt op 21-01-2024 uitgereikt. De overige prijzen 
worden uiterlijk op maandag 19 februari 2024 meegedeeld aan alle winnaars.

ARTIKEL 4:  DEELNAME

Deelnemen aan deze Wedstrijd gebeurt door het aanbrengen van bezoekers d.m.v. de persoonlijke digitale 
ticketlink en de persoonlijke papieren tickets uit het Bouw&reno-promopakket. Iedere exposant kan het aantal 
geregistreerde potentiële bezoekers van Bouw&reno via de persoonlijke ticketlink en papieren tickets volgen 
op het exposantenplatform My Easyfairs. 

Enkel de registreerden die Bouw&reno van 14 t.e.m. 22 januari bezoeken via de persoonlijke ticketlink of het 
papieren ticket van de exposant tellen mee als bezoekers. 

ARTIKEL 5: DE PRIJZEN

Exposanten die min. 125 bezoekers aanbrengen maken kans op de eerste drie prijzen:

• 1ste plaats: € 2.500 (excl. btw) gecrediteerd op uw deelnamefactuur van Bouw&reno 2024
• 2de plaats: premium digitaal Bouw&reno-promopakket t.w.v. € 2.500
• 3de plaats: basic digitaal Bouw&reno-promopakket t.w.v. € 800 

Wie minstens 75 bezoekers aanbrengt wint een Facebookpost op de Bouw&reno-pagina t.w.v. € 100. 

De prijs kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke andere compensatie. De 
Organisator kan, indien hij daar buiten zijn wil door omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een 
vergelijkbare en gelijkwaardige prijs vervangen.

In geen enkel geval mag de prijs het voorwerp uitmaken van een financiële tegenprestatie noch uitgewisseld 
worden in ruil voor andere voorwerpen of prestaties ongeacht hun waarde. De prijzen zijn persoonsgebonden 
en niet overdraagbaar. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan 
verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen.

ARTIKEL 6: DE WINNAARS

De Organisator reikt de prijzen uit aan de Winnaars op basis van het bezoekersaantal per exposant.

ARTIKEL 7: WETGEVING

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden geïnterpreteerd en 
uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden 
met deze wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter te Gent.

https://www.facebook.com/bouwreno
https://www.instagram.com/bouwreno
https://my.easyfairs.com/#/login

