
Reglement en algemene voorwaarden Profilec paasactie 2022 

Fijn dat je meedoet aan onze wedstrijd! Uiteraard zijn er een paar voorwaarden waar je rekening mee 

moet houden. Je vindt ze hieronder. 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Profilec Electro BVBA waarvan de maatschappelijke zetel 

gevestigd is in Monnikenwerve 9, 8000 Brugge (hierna genoemd “Profilec”). 

Profilec organiseert een paaswedstrijd zonder aankoopverplichting. Door deel te nemen gaat de 

deelnemer akkoord met het volledige wedstrijdreglement. 

Artikel 1 – De opdracht 

De wedstrijd is een paaseierenzoektocht op profilec.be. Van maandag 11 april tot en met vrijdag 15 april 

delen we dagelijks om 10u CET en 18u CET één tip (in totaal dus twee tips) mee op de facebookpagina 

van Profilec (https://www.facebook.com/ProfilecElectro/). Aan de hand van deze tips kunnen 

deelnemers elke dag op zoek gaan naar de paaseitjes op profilec.be. 

Aan elk paaseitje hangt een voordien meegedeelde prijs vast (zie https://www.profilec.be/i/paasactie).  

Men is pas volwaardig deelnemer als het Google Formulier, gelinkt op de actiepagina 

(https://www.profilec.be/i/paasactie) volledig ingevuld wordt. In het formulier wordt gevraagd naar de 

URL van de webpagina waar het eitje gevonden werd, alsook de naam van de deelnemer en een e-mail 

adres. Op basis van deze gegevens kan de deelnemer bereikt worden indien de respectievelijke 

deelnemer gewonnen heeft.  

Er kan deelgenomen worden voor de prijzen van de dag zelf tot en met 8u59 CET de dag erop. 

Artikel 2 – De deelnemers 

De wedstrijd staat open voor alle personen die op het grondgebied BeNeLux wonen, met uitzondering 

van de personeelsleden van Profilec, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij 

de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde 

woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van 

deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn 

voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Profilec, voor te leggen. 

Na het invullen van het Google Formulier wordt in Excel een automatische lijst opgemaakt met de 

ingevulde gegevens van alle deelnemers.  

Elke deelnemer kan éénmaal deelnemen en komt bijgevolg slechts éénmaal voor in de lijst.  

Bij uitzondering kan een deelnemer ervoor kiezen tweemaal in de lijst voor te komen. Dit extra voordeel 

kan worden bekomen door vrijblijvend de Facebookpagina van Profilec te liken. Er wordt op toegezien 

dat elke deelnemer die de pagina liket, een tweede maal wordt toegevoegd aan de lijst.  

Artikel 3 – De winnaars 

Uit alle deelnemers wordt de dag nadien met een formule in Excel een willekeurige winnaar 

uitgekozen. Dit proces wordt opgenomen en bewaard. Het resultaat van de trekking wordt omtrent 

9u30 CET meegedeeld via Facebook story. 

De winnaar wint de prijs die vasthangt aan het ingestuurde paaseitje. 

De winnaars worden per e-mail ook op de hoogte gebracht. Als Profilec geen reactie krijgt binnen de 7 

dagen, zullen andere winnaars gekozen worden, op dezelfde manier als hierboven vernoemd. 

https://www.facebook.com/ProfilecElectro/
https://www.profilec.be/i/paasactie
https://www.profilec.be/i/paasactie


De keuze van de winnaars is definitief en kan niet worden betwist. De prijzen kunnen in geen geval 

worden ingeruild noch tegen geld, noch tegen een ander voordeel. 

Artikel 4 – Aansprakelijkheden 

Profilec behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten 

of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Profilec kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld 

worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke 

verplichting dan ook vanwege Profilec. 

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en 

volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet: 

deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, met name de 

technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent 

zijn aan elke online activiteit. Bijgevolg kan Profilec hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld. 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Profilec zich uitdrukkelijk het recht voor de 

betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Profilec uit 

te sluiten. 

Artikel 5 – Algemeen 

Over het wedstrijdreglement en de organisatie van de wedstrijd wordt géén correspondentie 

gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of 

publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen 

vanwege Profilec zijn zonder verhaal. 

De persoonsgegevens verkregen via het wedstrijdformulier worden door Profilec verwerkt in het kader 

van de wedstrijd. Indien je aangeeft dat je onze nieuwsbrief wil ontvangen, worden je gegevens 

opgenomen in de bestanden van Profilec Electro BVBA, Monnikenwerve 9, 8000 Brugge. Je vindt ons 

privacystatement op https://www.profilec.be/i/privacy.html  
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