
WEDSTRIJDREGLEMENT 
 

Wedstrijd “Opendeurdagen Rogiers Herentals” 
 

1. Deelname aan de wedstrijd “Opendeurdagen Rogiers Herentals” is voorbehouden 
aan alle in België woonachtig fysieke personen en in België gevestigde 
rechtspersonen, met uitsluiting van de personeelsleden van de NV ROGIERS-
VANPOUCKE, nagenoemd, en hun respectievelijke gezinsleden. 
 

2. De wedstrijd wordt georganiseerd door de NV ROGIERS-VANPOUCKE, ingeschreven 
in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0442.575.267, met 
vennootschapszetel te 8790 Waregem aan de Henri Lebbestraat 150, en loopt vanaf 
vrijdag 7 december 2018 van 12u00 tot en met zaterdag 8 december 2018 om 
18u00. 
 

3. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers: 
a. Het wedstrijdformulier invullen dat hen ter plaatse zal overhandigd 

worden (1 wedstrijdformulier per bedrijf) tijdens de opendeurdagen. Met 
name invulling van de verplichte velden, (voornaam, achternaam, 
bedrijfsnaam, BTW-nummer, straat + nr, postcode + stad, GSM-nummer, 
E-mailadres), het antwoord op de wedstrijdvraag en het antwoord op de 
schiftingsvraag. Indien één van deze elementen ontbreekt, zal het 
wedstrijdformulier niet als “volledig” ingevuld worden aanzien, en 
derhalve niet in aanmerking komen voor de prijs. 
 

b. De volgende vragen correct beantwoorden: 
 

1. Hoofdvraag:  
 
“Hoeveel weegt de auto?” 
 
Antwoord : ………………………. kg (afgerond tot 2 decimalen na de 
komma) 

 
2. Schiftingsvraag :  

 
“Hoeveel bedrijven hebben zich ingeschreven voor de 
Rogiers/Kempa-opendeurdagen?” 
 
Antwoord :  ……………………… 

 
Winnaar is het bedrijf die de hoofdvraag volledig correct beantwoordt, en het 
antwoord op de schiftingsvraag hetzij correct beantwoordt, hetzij het dichtst 
benadert. 

 
4. De bekendmaking van de winnaar gebeurt door de organisator en vindt plaats op 

vrijdag 14/12/2018, waarbij de winnaar door de organiserende partij persoonlijk zal 
worden gecontacteerd. 



 
5. De prijs zal in geen geval omgeruild worden tegen haar waarde in contant geld. 

 
De enige prijs is een cadeaubon ter waarde van € 1000,00. 
 

6. De cadeaubon mag enkel en alleen worden gebruikt bij 
1) de aankoop van een machine bij de firma NV ROGIERS-VANPOUCKE 
2) de aankoop van onderdelen bij de firma NV ROGIERS-VANPOUCKE 
 

7. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of afgelasting 
van de wedstrijd wegens heerkracht.  

 
8. Elke deelnemer van de wedstrijd geeft automatisch de toelating tot gebruik van zijn 

gegevens en/of foto's voor promotionele doeleinden. De NV ROGIERS-VANPOUCKE 
voornoemd, zal de persoonsgegevens strikt vertrouwelijk behandelen en met 
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (wet van 30.07.2018).  
 

9. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van 
onderhavig reglement. 

 
 

Opgemaakt te Waregem, op 4 december 2018. 
 

 


