
 
WEDSTRIJDREGLEMENT 

“win je aankoopbedrag terug” okt 2018 
 
ARTIKEL 1:  
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Meubelen Larridon, de verzoeker, met 
maatschappelijke zetel te Rijksweg 3, 8860 Lendelede onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder. 
ARTIKEL 2:  
Deze wedstrijd staat open voor alle klanten die een bestelling plaatsten in de periode van 01/10/2018 
tot en met 31/10/2018.  Deze wedstrijd is uitsluitend gericht tot personen van 18 jaar en ouder.  
ARTIKEL 3: 
Aan deze wedstrijd kan slechts op één manier worden deelgenomen: Bij iedere bestelling van 
minimum 250€, waarbij verplicht een bestelbon wordt ingevuld, zal de deelnemer een uitnodiging 
ontvangen om aanwezig te zijn op vrijdag 2 november 2018 om 18h30, om deel te nemen aan de 
wedstrijd ‘Win Uw Aankoopbedrag Terug’. 
ARTIKEL 4 
De aanwezigheid van de klant, of een afgevaardigde is verplicht.  Hij dient wel in het bezit te zijn van 
de originele bestelbon. 
ARTIKEL 5: 
Aan iedere deelnemer wordt een deelnemingsformulier overhandigd. 
ARTIKEL 6: 
De verzoeker heeft twee glazen stolpen gevuld met telkens 750 glazen knikkers, die duidelijk 
zichtbaar voor iedereen uitgestald staan.  Om 19u15 wordt er van één glazen stolp, een willekeurig 
aantal glazen knikkers overgegoten in de 2de stolp.  Enkel stolp 2 blijft uitgestald.  De deelnemers 
moeten schatten hoeveel glazen knikkers stolp 2 bevat, zonder deze aan te raken. 
ARTIKEL 7:  
Iedere deelnemer overhandigt zijn ingevuld deelnemingsformulier aan de verzoeker. 
ARTIKEL 8: 
De overgebleven glazen knikkers in de vergoten stolp worden geteld, en de deelnemingsformulieren 
worden nagekeken. 
ARTIKEL 9: 
Op basis van het juiste of het dichtstbijzijnde geschatte aantal wordt de winnaar bepaald. 
ARTIKEL 10: 
Bij ex aequo wordt er overleg gepleegd tussen beide winnaars die dan zelf beslissen of zij al dan niet 
de wedstrijd overdoen of akkoord gaan met de helft van de prijs.  Bij meer dan twee winnaars wordt de 
wedstrijd overgedaan tussen de winnaars. 
ARTIKEL 11: 
De te winnen prijs is de waarde van de bestelbon van de deelnemer exclusief 21% BTW (dus het 
totaalbedrag van de bestelbon X 100 / 121) 
ARTIKEL 12:  
Meubelen Larridon behoudt zich het recht voor de actie, een punt van het reglement of het verloop 
ervan te wijzigen indien dit nodig zou zijn wegens onverwachte omstandigheden of situaties 
buiten haar wil. 
ARTIKEL 13: 
Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt  de deelnemer zonder voorbehoud dit reglement, alsook 
alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen. Over deze wedstrijd worden geen 
briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd, niet tijdens en ook niet na afloop van de wedstrijd. 
ARTIKEL 14: 
Dit reglement kan worden geraadpleegd in de winkel Meubelen Larridon, rijksweg 3 te 8860 
Lendelede 
ARTIKEL 15: 
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend ingezameld met het oog op identificatie van de deelnemers 
aan de wedstrijd en zullen enkel door Meubelen Larridon worden gebruikt en niet aan derden worden 
doorgegeven of verkocht. 
 


