
 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

‘100 euro korting bij aankoop van  

dakbedekkingen voor hellende daken’ 

Door deelname aan de actie ‘100 euro korting bij aankoop van dakbedekkingen van hellende daken’ 

van IKO nv, aanvaardt de deelnemer (m/v) onderstaand reglement. 

1. ORGANISATOR 
▪ De actie ‘100 euro korting bij aankoop van dakbedekkingen van hellende daken’ (de “actie”) 

wordt georganiseerd door IKO nv, met vennootschapszetel te B-2020 Antwerpen,  

d’Herbouvillekaai 80, BTW: BE BE0406317459, (de “Organisator”). 

 

2. PERIODE 

▪ De actie, met aankoopverplichting, loopt van 21/02/2019 tot en met 30/04/2019. 

Registraties die na deze datum ontvangen zijn, zijn van deelname aan de wedstrijd 

uitgesloten. 

 

3. SPELREGELS 

▪ De deelname aan deze actie staat open voor personen die de deelnemende producten 

aankopen: Aqua-Pan, Kasteel-Lei en Shingles + bijhorende accessoires van Aquaplan.  

▪ De actie bedraagt uit het opladen van een kassaticket van de aankoop van de deelnemende 

producten op de website www.aquaplan.com/batibouw2019. 

▪ Deze actie is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een 

geldig e-mailadres alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemers 

onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) te 

verkrijgen alvorens aan de actie deel te nemen. 

▪ Er wordt slechts één deelname per persoon geaccepteerd (zelfde naam, zelfde voornaam, 

zelfde postadres, zelfde e-mailadres, uniek IBAN nummer) en het kassaticket moet uniek 

zijn. 

▪ Het bedrag zal op de rekening gestort worden binnen een termijn van 6 weken. 

 
4. DISCLAIMER 

▪ De Organisator, IKO nv, behoudt zich het recht de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te 

stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen.  De 

organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of afgelasting van de 

actie wegens overmacht. 

 

http://www.aquaplan.com/batibouw2019


5. AANSPAKELIJKHEID 
▪ IKO nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten 

voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs. 

 

6. FRAUDE 
▪ In  geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt IKO nv zich het 

recht voor om deelnemers uit te sluiten. 

 
7. PRIVACY 

▪ De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor IKO nv. De 

organisator kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de 

hoogte te brengen van latere acties die hen zouden kunnen interesseren. De organisator zal 

de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met eerbiediging van de 

persoonlijke levenssfeer (wet van 08.12.1992). De gegevens van de deelnemers en de 

winnaars zullen niet aan derden worden doorgegeven. De deelnemers hebben te allen tijde 

het recht van raadpleging tot deze gegevens, verbetering of schrapping. 

 


