ACTIEVOORWAARDEN ‘Bouwbeurs 2019 Bouwradio!’
IsoBouw Systems bv
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Bouwbeurs 2019 Bouwradio!” (hierna de Actie).
Door deelname aan de Actie accepteer je deze voorwaarden.
Artikel 1 –Actie
1.1 Deze Actie loopt van 4 febr.2019 t/m 8 febr. 2019.
1.2 Deelname aan de Actie geschiedt door de gemaakte foto te delen via een eigen social media
account (facebook, twitter, LinkedIn, Instagram) o.v.v. #isobouw.
1.3 Aan deelname van de Actie zijn geen kosten verbonden voor de deelnemers.
1.4 De foto moet minstens de opstelling van onze PowerKist bevatten, zoals deze is opgesteld in de
ingangshallen bij de Jaarbeurs.
1.5 Het aantal inzendingen via eigen social media account is onbeperkt.
1.6 Foto’s die een negatieve uiting bevatten over ons product of onze naam worden uitgesloten van
deelname.
1.7 Foto’s die t/m 10 februari gedeeld worden dingen mee naar de prijzen.
Artikel 2 – Prijzen
2.1 Na de Bouwbeurs geeft IsoBouw 10 bouwradio’s weg. Winnaars worden gekozen op inzicht van
IsoBouw afhankelijke van content van de foto. Via het social media account worden prijswinnaars
benaderd voor het opsturen van de prijzen.
2.2 Iedere persoon kan slechts 1x tot prijswinnaar verkozen worden.
2.3 De hoofdprijs bestaat uit een bouwradio ter waarde van ca. € 145,-. De bouwradio kan
mogelijk afwijken van de in de promotie gebruikte afbeelding.
2.4 De prijs is niet inwisselbaar voor contanten of andere diensten van IsoBouw.
2.5 Om de prijs in ontvangst te kunnen nemen wordt er gevraagd om uw gegevens door te geven
zodat IsoBouw contact kan opnemen met de winnaar.
2.6 De winnaars van de prijzen worden persoonlijk door een medewerker van IsoBouw benaderd.
De winnaars geven toestemming om eventueel met naam en ingezonden foto op de social media
kanalen van IsoBouw genoemd te worden.
2.7 Wegens onvoorziene omstandigheden of redenen die buiten de invloedsfeer van IsoBouw
liggen, kan IsoBouw de prijzen wijzigen of vervangen door een naar het oordeel van IsoBouw
redelijk alternatief waarbij IsoBouw niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van deze
wijziging of vervanging.
Artikel 3 – Wie kan er deelnemen
3.1 Iedereen die in Nederland woonachtig is, kan deelnemen aan de Actie.
3.2 IsoBouw is gerechtigd deelnemers uit te sluiten van deelname en berichten direct te (laten)
verwijderen, indien IsoBouw van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden
handelen.
Artikel 4 – Algemene bepalingen
4.1 Over de uitslag van deze Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4.2 IsoBouw, en de door IsoBouw ingeschakelde hulppersonen of derden, kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor alle uit deze Actie voortvloeiende handelingen.
4.3 IsoBouw behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de
Actie vervroegd te beëindigen in welke gevallen er geen aanspraak op enige (schade)vergoeding
kan worden gemaakt.
4.4 Van prijswinnaars worden de persoonsgegevens geregistreerd. Deze gegevens zullen volgens
de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt en zullen niet gebruikt worden voor
commerciële doeleinden.
4.5 Eventuele vragen en/of opmerkingen rond deze Actie kunnen aan IsoBouw worden gesteld per
mail naar info@isobouw.nl.
4.6 Op deze Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Deze Actievoorwaarden zijn opgemaakt op 11 januari 2019.

