
Wedstrijdreglement ‘website feedback’ 

Genisol 

1. De vennootschap Genisol,  waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België te 9 Evergem, Rabotstraat 113, 
organiseert deze wedstrijd zonder aankoopverplichting. Deze wedstrijd speelt zich af via de website 
www.domusteam.be . Deelnemen gebeurt via het online invulformulier. De organisator heeft steeds het recht 
onderhavige bepalingen en het reglement te wijzigen indien de noodzaak voor de organisatie van de wedstrijd dit 
verrechtvaardigd of indien dit in het voordeel is van een zo groot mogelijk aantal deelnemers, waarbij deze bijzondere 
voorwaarden of de wijzigingen zullen prevaleren. 
 

2. Door deelname erkent en aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk het wedstrijdreglement te kennen en te aanvaarden 
en ziet af van welk danige vordering ook opzichtens de organisatoren, evenzeer over de bepalingen van onderhavig 
wedstrijdreglement.  

 
3. De wedstrijd staat open voor alle particulieren woonachtig in België. 

 
4. De wedstrijd start op 5 maart 2021 en eindigt op maandag 22 maart 2021.  

 
5. De winnaar wordt bekendgemaakt en gecontacteerd op donderdag 25 maart. 

 
6. Om geldig deel te nemen zullen volgende voorwaarden dienen te worden nageleefd. Zoniet is deelname ongeldig.    

6.1. Invullen van alle velden op het deelnameformulier 
 
7. Een individu kan slechts één keer deelnemen per wedstrijdvraag. Wanneer meerdere formulieren worden ingediend, 

geldt enkel het eerste antwoord. 
 

8. De winnaar wordt bepaald door loting 
 

9. De gewonnen prijs kan niet geruild worden tegen andere producten, diensten of geld.  
 

10. De winnaar zal per mail of telefonisch op de hoogte worden gebracht, waarbij de modaliteiten van de prijs en andere 
eventuele praktische afspraken zullen worden medegedeeld.  

 
11. De winnaar ontvangt de prijs via post 

 
12. Voor eventuele protesten of opmerkingen zal men zich richten tot de vennootschap Genisol. 

 
13. De vennootschap Genisol behoudt zich het recht om gebruik te maken van de naam van de winnaar, evenals van 

foto's genomen tijdens de overhandiging van de prijzen, en dit voor promotionele doeleinden. Door de deelname aan 
de wedstrijd verklaart de deelnemer formeel dat hij zijn toestemming geeft voor het gebruik van zijn gegevens voor 
zijn identificatie, om hem te contacteren indien hij de winnaar is. De winnaar aanvaardt dat zijn/haar naam 
desgevallend gepubliceerd en bekendgemaakt zal worden aan het publiek. 
 

14. Geschillen zullen worden beslecht door de lokale Rechtbanken en uitsluitend het Belgische recht zal van toepassing 
zijn.  

 


