REGLEMENT ACTIE RUSTIQUE 2016
VAN STEENBAKKERIJ VANDE MOORTEL NV
Steenbakkerij Vande Moortel lanceert in 2016 een Actie Rustique. De actieprijzen zijn geldig voor
bestellingen geplaatst voor eind 2016 en afgehaald vóór 1 maart 2017. De deelnemende actiestenen
en richtprijzen staan vermeld op de prijslijst “RICHTPRIJZEN GEVELSTENEN 2016” van
steenbakkerij Vande Moortel.
Iedereen die bouwplannen heeft in België kan profiteren van deze actieprijzen.
Extra korting:
Bouwheren die hun bestelling plaatsen bij Steenbakkerij Vande Moortel of een deelnemende
bouwhandelaar (deelnemende handelaren staan vermeld op de website) kunnen een extra korting
bekomen. De bouwheer heeft hier enkel recht op wanneer de officiële kortingsbon is ingevuld en
bijgevoegd bij de bestelling.
Procedure:
1) De bouwheer vult de officiële bon in bij Steenbakkerij Vande Moortel, op één van onze
beursstanden of bij een deelnemende handelaar.
2) Het luik met de vermelding “exemplaar Vande Moortel of bouwhandel” wordt bijgehouden als
bewijsmateriaal.
3) Het luik met de vermelding “exemplaar bestelling” wordt via de handelaar samen met de
bestelling naar Steenbakkerij Vande Moortel gestuurd.
Het werfadres op de kortingsbon en de bestelbon dienen overeen te komen. Per adres kan de extra
korting slechts één maal toegekend worden. Deze korting is niet cumuleerbaar met andere acties.
Kortingen voor de deelnemende producten.
€ 10 / 1000 stuks excl. BTW op het ecologische formaat Brick7 ca. 224 x 75 x 54 mm en het formaat
Module 50 ca.192 x 92 x52 mm
€ 15 / 1000 stuks excl. BTW op het Waaldikformaat ca. 217 x 102 x 65 mm

Facebookwedstrijd.
Plaats een ludieke foto van uw bouwproces met één van onze actiestenen op onze facebook pagina
en win een verwenweekend voor twee personen.
Elke maand sturen wij de makers van de foto met het meeste likes er even tussenuit om te relaxen en
de batterijen weer op te laden. De winnaars ontvangen een bon voor twee personen met één
overnachting in een hotel, inclusief ontbijt en een passage in de wellness.
Enkel de bouwheren die een bestelling hebben geplaatst in 2016 voor één van de actiestenen,
kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Het werfadres moet zich in België bevinden.
Elke deelnemer kan slechts één prijs winnen en mag slechts één maal deelnemen aan de wedstrijd.
Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen,
door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande
berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Er kan slechts één prijs per
officieel in de bevolkingsregisters genoteerd domicilie adres gewonnen worden. Deze bepalingen zijn
van strikte toepassing.

De winnaars van de wedstrijd worden elke maand door Steenbakkerij Vande Moortel persoonlijk
verwittigd en de uitslag van de wedstrijd wordt eveneens bekendgemaakt via website en via de
Facebook pagina. Er volgt geen officiële prijsuitreiking.
De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd door Steenbakkerij Vande Moortel NV en
kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Met betrekking tot deze gegevens heeft de
deelnemer een toegangs- en een verbeteringsrecht bij Steenbakkerij Vande Moortel NV, dit conform
de bepalingen van de privacywet.
Deelnemers verklaren zich akkoord met alle punten van dit reglement, met de uitslag en met de door
de organisatie genomen of te nemen beslissingen in het kader van de wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen
van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer
in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de
afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op
besmetting door eventuele virussen op het netwerk. Steenbakkerij Vande Moortel kan bijgevolg in
geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer:
- transmissies via het Internet,
- slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software,
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken
- om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.
Steenbakkerij Vande Moortel NV behoudt zich het recht voor om de actie en de wedstrijd uit te
breiden, te beperken, te wijzigen of te annuleren in geval van overmacht of als omstandigheden dit
rechtvaardigen.
Steenbakkerij Vande Moortel NV is niet verantwoordelijk voor druk-, spel- en zet- of andere fouten.

