REGLEMENT wedstrijd Maestro Inspiring Interiors VAN
DONDERDAG 11/03/2021 OM TOT EN MET DONDERDAG
25/03/2021.
Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven of georganiseerd
door Facebook.
De winnaars zijn: de twee personen (1 persoon in Vlaanderen & 1 persoon
in Wallonië) die door onze loopjury worden gekozen op basis van
ingezonden commentaar.
De fotowedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement.
Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit reglement,
alsook alle wedstrijdbeslissingen die door Maestro Inspiring Interiors
worden genomen.
1. INLEIDING
1.1 Algemeen reglement geldig voor wedstrijden gecommuniceerd op de
Maestro Inspiring interiors Facebook & Instagram pagina.
1.2 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Depro Profiles, Kazerneweg
10, 7780 Komen (België); hierna genoemd Maestro of
wedstrijdorganisator. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en
regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die
Maestro Inspiring interiors organiseert via haar Facebook & Instagram
kanaal.
2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN
2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in
België, deelnemen aan een (online) wedstrijd van Maestro Inspiring
Interiors.
2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online
wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun

ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat
Maestro Inspiring Interiors ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van
zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan
voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de
wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden
afgenomen.
2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de
voorwaarden vermeld in de respectievelijke post.
2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als
ongeldig beschouwd. Een deelnemer die meerdere deelnames indient of die
het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.
3. WEDSTRIJDVERLOOP
3.1 De actie die moet ondernomen worden om deel te nemen aan de
wedstrijd wordt steeds duidelijk vermeld in de respectievelijke Facebook
& Instagram posts.
3.2 Het bepalen van de winaars gebeurt uiterlijk 14 werkdagen na het
publiceren van de wedstrijd op Facebook. De winnaar wordt bepaald door
een onafhankelijke jury bestaande uit de marketing medewerker van
Maestro Inspiring Interiors.
3.3 De winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message binnen
het Facebook/Instagram platform. Maestro Inspiring Interiors zal in
hetzelfde bericht vragen om de adresgegevens door te sturen. Indien de
winnaar deze gegevens niet doorstuurt binnen de 7 werkdagen wordt een
andere winnaar aangeduid.
3.4 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd.
Maximum 1 deelname per klant. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of
tegoedbonnen in eender welke vorm.

4. PRIJZEN
4.1 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande
regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien winaars geen
geldige contactgegevens opgeven, staat het de wedstrijdorganisator vrij een
nieuwe winnaar aan te duiden.
4.2 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of
inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere
redenen van overmacht, een wedstrijdproduct annuleren of wijzigen.
4.3 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch
omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of
korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.
5. AANSPRAKELIJKHEID
5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich
akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van
kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet
worden aangevochten, om welke reden ook.
5.2 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke
aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en
de toekenning van de prijzen.
5.3 Maestro Inspiring Interiors is niet verantwoordelijk voor wijzigingen
aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude,
onwettigheid van de actie of diefstal.
5.4 Maestro Inspiring Interiors is niet verantwoordelijk voor het niet
kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende,
onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.5 Indien Maestro Inspiring Interiors genoodzaakt is een wedstrijd uit te
stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of
de wedstrijdformule aan te passen, kan Maestro Inspiring Interiors hiervoor
op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
6. PRIJS EN BEKENDMARKING
6.1 De prijzen, verdeeld over 2 winnaars, omvatten materiaal van Maestro
Steps, om zelf een traprenovatie uit te voeren. Dit gaat om traptreden,
stootborden, overgangsprofielen, kantenbanden, een trapspin en
overlooptreden. De installatie van de trap wordt niet door Maestro Steps
uitgevoerd, maar is ten laste van de winnaar. De waarde van de prijs is
afhankelijk van de trap van de winnaars. De beschikbare materialen en
decors kunnen teruggevonden worden op de website www.maestrosteps.be

