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WEDSTRIJDREGLEMENT “Hörmann 60 jaar in België” 

  
Art. 1. Voorwerp 
 
Dit wedstrijdreglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd (“Hörmann 60 jaar in België”) georganiseerd door Hörmann 
Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Vrijheidweg 13, ingeschreven onder KBO-nummer BE0417609051 
(hierna, “Hörmann Belgium”) en wordt bekend gemaakt via www.hormann.be.   
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer expliciet de voorwaarden van dit wedstrijdreglement en 
bevestigt daarnaast zijn/haar volledig begrip ervan. 

 
Art. 2. Deelname 
 
Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 01/12/2022 tot en met 31/03/2023. Hörmann Belgium behoudt zich het recht 
voor om de wedstrijd te wijzigen, uit te stellen, te verminderen of te annuleren. 
 
Deelname aan de wedstrijd is mogelijk door middel van het invullen van het wedstrijdformulier op www.hormann-
inspiration.be. Alle op het wedstrijdformulier gevraagde gegevens m.b.t. de wedstrijd dienen ingevuld te worden, met 
inbegrip van een antwoord op de volgende schiftingsvraag: “Hoeveel personen die in 2022 een Hörmann-product aankochten 
zullen zich vóór 28/02/2023 registeren?” Daarnaast wordt er ook gevraagd om één of meerdere foto’s van het ingebouwde 
product, alsook een geldige factuur van het aangekochte product op te laden. De deelnemer is verantwoordelijk voor de 
correcte invoering van de gevraagde gegevens. 
 
Het wedstrijdformulier is voorbehouden voor klanten die een aankoop doen van een Hörmann-product tussen 01/12/2022 
en 31/12/2022 bij deelnemende verdelers in België (de datum op de factuur geldt als bewijs). De lijst met deelnemende 
verdelers is terug te vinden op www.hormann-inspiration.be. Een deelnemer die zijn factuur betwist of niet voldaan heeft, 
kan geen aanspraak maken om te winnen. 
 
Personeelsleden van de organisator zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.  Hörmann Belgium heeft het recht om 
personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. 
 
Hörmann Belgium is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of slechte communicaties ingevolge de technische 
eigenschappen eigen aan het gebruik van internet. 
 
Maximum 1 deelname per adres is toegelaten. 

 
Art. 3. Prijs 
 
De prijs bestaat uit een terugbetaling van de aankoopwaarde van het door de winnaar(s) aangekochte Hörmann-product met 
een maximum van € 2.000,00 per winnaar. 
 
Art. 4. Aanduiding van de winnaar 
 
De correcte deelnames zullen per deelnemende verdeler gegroepeerd worden. Vervolgens worden er vijf deelnemers, in 
aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder om de objectiviteit van de trekkingsprocedure te garanderen, via een 
onschuldige hand geselecteerd. De deelnemer die de schiftingsvraag (het meest) accuraat beantwoordt, is de winnaar van 
de prijs. Ingeval de schiftingsvraag echter door meerdere geselecteerde deelnemers juist wordt beantwoord, dan wordt er 
een bonusvraag aan deze deelnemers voorgelegd. De deelnemer die deze bonusvraag (het meest) accuraat beantwoordt, is 
de winnaar van de prijs. 
 
Per deelnemende verdelervestiging is er slechts 1 winnaar. 
 
De aanduiding van de winnaar(s) zal gebeuren binnen de twee weken na 31/03/2023 (zijnde de einddatum van de wedstrijd). 
De Hörmann Belgium zal de aangeduide winnaar(s) na de trekking contacteren op het e-mailadres zoals ingevuld op het 
wedstrijdformulier. 
 
Hörmann Belgium doet de nodige inspanningen om de prijs binnen de twee weken na de aanduiding van de winnaar(s) uit te 
betalen op het rekeningnummer zoals doorgegeven door de winnaar(s).  
 
Deze prijs kan niet worden omgeruild en is niet  overdraagbaar aan derden. 
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Art. 5. Diverse bepalingen 
 
De gegevens dewelke door de deelnemers ter beschikking worden gesteld, worden enkel gebruikt met het oog op de 
organisatie van de wedstrijd en het toekennen van de prijs. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Mits uw 
toestemming kunnen uw gegevens ook worden gebruikt voor het toezenden van nieuwsbrieven of aanbiedingen van 
Hörmann Belgium. Meer informatie over de wijze waarop Hörmann Belgium uw persoonsgegevens verwerkt kan u lezen in 
de privacyverklaring op de website. 
 
Hörmann Belgium is slechts aansprakelijk voor voorzienbare schade die het onmiddellijk en rechtstreeks gevolg is van een 
toerekenbare tekortkoming tegen de uitvoering van haar verbintenissen uit hoofde van dit wedstrijdreglement. Hörmann 
Belgium kan daarentegen nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet-voorzienbare of onrechtstreekse schade, met inbegrip 
van  gederfde winst, gemiste kansen en verlies van data. 
 
Er wordt geen correspondentie aanvaard (brieven, e-mails en/of telefoongesprekken) over het wedstrijdreglement, de 
organisatie en/of de uitkomst van de wedstrijd of de prijs. 
 
De wedstrijd en dit wedstrijdreglement zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In het geval er enig geschil zou ontstaan, 
dan zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Tongeren oftewel de rechtbanken van de woonplaats van de deelnemer-
consument. 
 

 
 


