
Wedstrijdreglement 

Organisator: 

Pype bvba, Meensesteenweg 260, 8890 Dadizele, BTW nr BE 0421 952 968 wil klanten aanzetten om 
mee te doen aan de “Tissubel®-wedstrijd”. 

Wedstrijd: 

Deelnemers sturen hierbij hun foto en antwoorden door via het online invulformulier url: 
http://webshop.pypeagt.be/nl/wedstrijd-4 

Vervolgens liken de deelnemers onze Facebook-pagina: https://nl-
be.facebook.com/pypeagro.geotextiles/  

De wedstrijdprijs is een TISSUBEL® set 10x15 m of 12,4x20 m (volgens keuze van de winnaar) 

Inzendingen kunnen worden gepubliceerd op onze website. Gegevens van deelnemers worden 
opgenomen in onze mailinglijst waar op gezette tijden updates, promoties en nieuws over TISSUBEL® 
gestuurd kunnen worden. 

Elk natuurlijk persoon of rechtspersoon die een aankoop van TISSUBEL® bij Pype bvba kan aantonen, 
kan éénmaal deelnemen per wedstrijd. Indien er meerdere deelnames vastgesteld worden, wordt de 
eerste inzending als de deelname beschouwd. 

Personeelsleden en bestuurders van Pype bvba worden van de wedstrijd uitgesloten. 

Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke 
toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een 
wedstrijd gaat Pype bvba 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, dan wel zijn recht op een prijs worden afgenomen. 

De wedstrijd start op 25 juni 2019 en eindigt op 15 augustus 2019. 

• Gebruikers wordt gevraagd naar hun mening omtrent TISSUBEL® alsook om 1 foto van hun 
stro- of hooibalenhoop afgedekt met TISSUBEL® door te sturen. 

• De ingevoerde gegevens en/of foto kunnen gepubliceerd worden als promotie, eventueel 
met gebruik van initialen, naam, voornaam en/of woonplaats. 

• De ingevoerde tekst mag geen melding of klacht inhouden 
• De ingevoerde tekst mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische 

elementen bevatten 

• Ingevoerde tekst die niet aan de voorwaarden voldoet, zal verwijderd worden. 
• Er mogen geen elementen aan de foto toegevoegd worden 
• Enkel de eerste ingestuurde foto van de deelnemer telt mee voor de wedstrijd. 
• Kleurretouches en bijsnijden van de foto is toegelaten 
• Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van de 

foto. 
• De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen 

vertonen 

http://webshop.pypeagt.be/nl/wedstrijd-4
https://nl-be.facebook.com/pypeagro.geotextiles/
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Winnaar: 

De winnaars worden op de hoogte gebracht via e-mail op het e-mailadres vermeld op het door hen 
ingevulde wedstrijdformulier. 

Reglementswijzigingen: 

Pype bvba behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik 
op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of 
omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht op compensatie of 
tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. 

Indien er wijzigingen aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op 
webshop.pypeagt.be. 

Betwistingen: 

Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door Pype bvba, 
het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar info@pypeagt.be 

In uitvoering van artikel 4§1 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens wordt meegedeeld dat Pype bvba 
de meegedeelde persoonsgegevens zal verwerken in het kader van de wedstrijd. De gegevens kunnen 
ook worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en 
verbetering van de opgeslagen gegevens. Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te 
ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op te nemen met de contactpersoon 
van de wedstrijd. 

Contact 

Bij vragen of problemen ivm de wedstrijd kunnen geïnteresseerden terecht bij Edward Pype via: : 

E-mail: info@pypeagt.be 
Post: Pype bvba, tav Edward Pype, Meensesteenweg 260, 8890 Dadizele 
Telefoon: 056 50 15 50 
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