Actievoorwaarden:
“Maak kans op een BBQ feestje”
De actie Sigma BBQ campagne “Maak kans op een BBQ feestje” wordt georganiseerd door PPG
Coatings bvba met vennootschapszetel op de Haachtsesteenweg 1465, 1130 Brussel,
België.

1. De actie loopt van 2 mei tot en met 16 juni 2017 18u en is gericht tot alle natuurlijke
personen.
2. Aan de actie kan enkel zoals hieronder beschreven worden deelgenomen. Consumenten
nemen deel aan de actie door het deelnemingsformulier correct in te vullen. De
deelnemers moeten het formulier invullen dat PPG Coatings bvba daarvoor ter
beschikking stelt. Men kan 1 maal deelnemen. Dit wil zeggen per persoon en per adres.
Alleen formulieren met een aankoopbewijs van een Sigma product en waarop de
volledige gegevens (naam, adres en een telefoonnummer) van de deelnemer vermeld
zijn, worden als geldig beschouwd. De formulieren moeten worden gedeponeerd in de
actie urne. Deelnemen aan de actie kan enkel op de manier beschreven in deze
actievoorwaarden.
3. Alleen formulieren gemaakt door PPG Coatings bvba met vermelding van de identiteit
(naam en voornaam), het volledige adres van de deelnemer en die vóór 16 juni 2017 18u
in de urne gedeponeerd worden, zullen als geldig worden beschouwd. PPG Coatings
bvba kan in geen geval in het kader van deze actie aansprakelijk worden gesteld,
behalve in geval van ernstige fout of fraude. Met betrekking tot deze actie wordt geen
enkele klacht aanvaard.
4. Deelname aan de actie is niet gratis en verplicht de deelnemer tot de aankoop van Sigma
producten twv minimum 50€ .
5. Om geldig deel te nemen dienen een meerkeuzevraag en een schiftingsvraag correct
beantwoord te worden.
6. De vraag is:
Welke van de volgende kenmerken karakteriseert Sigma Amarol Triol Satin?
Een matte verf
Extra elastisch
Bijzonder vochtregulerend
Extreem vuilbestendig
7. De schiftingsvraag is:
Hoeveel juiste antwoorden hebben we ontvangen gedurende de actieperiode?

8. Na 19 juni zal de winkelier uit de deelnemingsformulieren minstens 1 geldige
deelnemingsformulieren selecteren met het juiste antwoord op de schiftingsvraag, in
combinatie met het juiste antwoord op de meerkeuzevraag.
De prijs die wordt uitgereikt is een BBQ feestje.
9. Bij het toekennen van de prijs zullen volgende criteria aangewend worden:
A. De meerkeuzevraag en de schiftingsvraag moeten correct beantwoord worden.
B. Indien er meerdere correcte deelnemingsformulieren toekomen, zal de prijs
onder deze formulieren uitgeloot worden.
C. Indien er geen- of onvoldoende correcte antwoorden toekomen, gaat de prijs
naar de deelnemer die met zijn antwoord op de schiftingsvraag het juiste
antwoord het dichtst benadert.
10. Er zullen voor totaal België 3 BBQ aan huis voor 10 personen, 27 BBQ pakketten (met
een Carrefour waardebon twv 145€ incl BTW en een BBQ) en 945 BBQ tangen worden
uitgereikt. Minstens 1 prijs per deelnemend verkooppunt. De winkelier zal vanaf 19 juni
2017 iedere winnaar persoonlijk op de hoogte brengen. De prijs van de actie kan niet
worden ingeruild voor andere producten of diensten en kunnen in geen geval in
contanten worden uitgekeerd. De winnaar van de actie kan geen andere vergoeding of
schadeloosstelling eisen dan de prijs die hij gewonnen heeft voor zijn deelname. Tegen
de beslissing van de winkelier zal niet in beroep kunnen worden gegaan en de
toekenning van de prijs kan niet worden betwist, wat de reden van de betwisting ook
mag zijn. De prijs zal aan de winnaar worden uitgereikt in het Sigma verkooppunt.
Prijzen die niet vóór 30 december 2017 opgehaald worden, zullen volledige eigendom
blijven van deelnemende verkooppunt en kunnen niet meer worden opgeëist.
11. Behoudens ernstige of opzettelijke fout hunnentwege kunnen noch PPG Coatings bvba,
noch haar personeelsleden, noch de derden waarop in het kader van deze actie een
beroep wordt gedaan verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van
welke aard ook die zou voortvloeien uit de organisatie van de actie, met inbegrip van de
deelname aan de actie, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs.
Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch PPG Coatings bvba, noch de voornoemde
personen verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk technisch probleem tijdens het
verloop van de actie, bij henzelf, bij de deelnemer aan de actie en/of bij een derde, dat
zou leiden tot de tijdelijke of definitieve onderbreking van de actie, een vertraging in de
deelname of in de organisatie van de actie of een verstoring of een verlies van gegevens
(met inbegrip van het deelnemingsformulier aan de actie) van de deelnemer aan de actie.
Indien in geval van overmacht de actie zou worden geannuleerd, zal PPG Coatings bvba
geenszins verplicht zijn om aan de deelnemers of de winnaar van de actie
schadevergoedingen te betalen.

12. De persoonsgegevens van de deelnemers die meegedeeld worden aan PPG Coatings
bvba in het kader van de actie worden door PPG Coatings bvba verwerkt met het oog op
marketing van activiteiten (o.a. organisatie van deze actie) en het centraal beheer van
haar clienteel. Elke deelnemer kan kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking
hebben en ze laten verbeteren. Hij kan zich op verzoek gratis verzetten tegen de
verwerking door PPG Coatings bvba van de gegevens die op hem betrekking hebben
voor directmarketingacties en/of de bekendmaking van die gegevens aan andere
vennootschappen van PPG Coatings bvba voor dezelfde doeleinden.
13. Over deze actie wordt geen informatie uitgewisseld, buiten de bekendmaking aan de
winnaar van de prijs en met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van de
actievoorwaarden overeenkomstig punt 14 van deze actievoorwaarden. Er zullen dan
ook geen briefwisseling, telefoonoproepen, faxen of e-mails hieromtrent worden
beantwoord, onder voorbehoud van dezelfde uitzonderingen.
14. De winnaar van de actie geeft PPG Coatings bvba de toestemming om zijn
persoonsgegevens (o.a. naam, voornaam, adres) op gelijk welke drager (drukwerk,
publicaties, film of video enz.) te gebruiken (o.a. weer te geven en/of bekend te maken
aan het publiek) voor promotiedoeleinden van PPG Coatings bvba en/of een
vennootschap van de actie, zonder PPG Coatings bvba daarvoor een vergoeding of een
schadeloosstelling aan te rekenen.
15. Het Belgische recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken
van het gerechtelijke arrondissement Brussel bevoegd.
16. Elke deelnemer aan deze actie wordt verondersteld te hebben kennisgenomen van de
inhoud van deze actievoorwaarden. Deelname aan deze actie impliceert dat de
deelnemer de onderhavige actievoorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud
onderschrijft en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren genomen wordt om
het goede verloop van de actie te waarborgen. De actievoorwaarden kunnen op
eenvoudig schriftelijk verzoek (vergezeld van een geadresseerde en gefrankeerde
envelop) worden verkregen bij PPG Coatings bvba. De actievoorwaarden zijn eveneens
beschikbaar in de deelnemende verkooppunten.

