WEDSTRIJD
DOE MEE AAN ONZE OPEN BEDRIJVENDAG WEDSTRIJD EN WIN EEN VAN ONZE PRACHTIGE PRIJZEN (ZOZ),
GESCHONKEN DOOR DE ACHT DEELNEMENDE BRUGSE BEDRIJVEN. BEANTWOORD DE ACHT ONDERSTAANDE
VRAGEN EN DE SCHIFTINGSVRAAG. VERSTUUR OF DEPONEER DIT DEELNEMINGSFORMULIER IN DE URNE TOT EN MET
31 OKTOBER 2015 BIJ EEN VAN DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN. DE WINNAARS WORDEN SCHRIFTELIJK OP DE
HOOGTE GEBRACHT.

WEDSTRIJDVRAGEN
1. Wat is de exacte hoogte van de Marine Scheepsloods van NAVLOG? (Onderhoudsbedrijf van de Marine)
Antwoord:
2. Hoeveel Ampère kan er maximum geladen worden met de ‘Tesla Fast Charger’? (nLab)
Antwoord:
3. Welk component zorgt ervoor dat een Ervine luidsprekerpaneel gaat trillen? (Deltavox Projects)
Antwoord:
4. Wie is de stichter van Missault? (Roomijs Missault)
Antwoord:
5. Voor hoeveel gezinnen zal het totale windpark in Brugge jaarlijks groene stroom produceren? (Aspiravi)
Antwoord:
6. In welke gemeenten bevinden zich de drie Paintfactorywinkels? (Paintfactory)
Antwoord:
7. Welke nationaliteit heeft de stichter van Madsen? (Nieuwkuis Madsen)
Antwoord:
8. Met welk systeem zal het volledige Belgische spoorwegnet uitgerust zijn tegen 2022? (Infrabel Seinhuis en LCI)
Antwoord:

SCHIFTINGSVRAAG
Hoeveel bezoekers hebben alle acht deelnemende bedrijven samen ontvangen tijdens Open Bedrijvendag?

AANTAL:
TIP: Ontdek de antwoorden tijdens uw bedrijfsbezoek of surf naar de website van de deelnemende bedrijven.

ADRESGEGEVENS
NAAM:
ADRES:
TEL:
GEBOORTEDATUM:
E-MAILADRES:
Deponeeradressen en wedstrijdreglement: zie achterzijde

VOORNAAM:

Voortvarend in onderhoud!
Marinebasis Zeebrugge
Graaf Jansdijk 1 – 8380 Brugge
www.mil.be

Samen gedreven door de wind
Aspiravi windmolenpark
Pathoekeweg 142 – 8000 Brugge
www.aspiravi.be

Waar GROEN zijn, ook FUN kan zijn
nLab
Grotevlietstraat 52 – 8000 Brugge
www.nlab.be

Verf met impact
Paintfactory Brugge
Monnikenwerve 86-90 – 8000 Brugge
www.paintfactory.be

Professional sound, light and video solutions
Deltavox projects
Dirk Martensstraat 10A – 8200 Sint-Andries
www.deltavox-projects.be

Madsen….je REINste gemak
Nieuwkuis Madsen
Monnikenwerve94-96 – 8000 Brugge
www.madsen.be

Couturier de glace
Roomijs Missault
Grasdreef 15 – 8200 Sint-Andries
www.missault.be

Belgische spoorinfrastructuurbeheerder
Infrabel Seinhuis en LCI
Stationsplein 1 – 8000 Brugge
www.infrabel.be

DE PRIJZEN
Een Maritiem verrassingspakket

Een unieke miniatuur windmolen (40 cm) die écht
draait op zonne-energie

Een weekend elektrisch rijden met een Zero Motor
voor 2 personen (twv. 150 euro)

Een kleuradvies (twv. 125 euro) en een waardebon
van 250 euro voor verf- en verfmateriaal bij
Paintfactory

Een Bose koptelefoon

Een ‘luxe surprise Gourmand mand’ van Deldycke
catering (twv. 89 euro)

Een aankoopbon (twv. 50 euro) voor het ganse
roomijs- en dessertassortiment van Missault.

Thalys tickets voor twee personen naar Keulen

WEDSTRIJDREGLEMENT
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de acht bedrijven en instellingen uit Brugge die meedoen aan Open Bedrijvendag 2015, op zondag 4 oktober 2015. De organisatoren staan
hierboven vermeld op het wedstrijdformulier. Elk bedrijf schenkt 1 prijs. De verschillende prijzen staan vermeld op de achterrzijde van het wedstrijdformulier. De wedstrijd zal plaatsvinden
vanaf 04/10/2015 tot en met 31/10/2015. 3. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België gedomicilieerd is ongeacht zijn of haar leeftijd, met uitzondering van de
personen die op enige wijze bij de ontwikkeling en/of de uitwerking van deze wedstrijd betrokken zijn en de leden van hun familie. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar moet hij de
toestemming hebben gekregen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Maximum één deelname per persoon toegelaten. De winnaars zullen
aan het eind van de wedstrijd bekend worden gemaakt. 4. De deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement, zonder enig voorbehoud of
beperking. Bij overtreding van één van de in dit reglement vermelde bepalingen is de deelname van rechtswege nietig. Elke poging tot fraude wordt bestraft met de onmiddellijke uitsluiting
van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude. 5. Om deel te nemen en kans te maken op één van de prijzen, moet de deelnemer acht vragen over de verschillende
bedrijven, en één schiftingsvraag beantwoorden. De winnaars van de wedstrijd zullen de deelnemers zijn die de eerste acht vragen juist beantwoord hebben én waarvan het antwoord op
de schiftingsvraag het dichtst bij het juiste antwoord ligt. Indien er meer dan één deelnemers is met dezelfde antwoorden op de schiftingsvraag, zal de organisatie een bijkomende
schiftingsvraag opleggen. Alle winnaars zullen schriftelijk verwittigd worden. 6. De deelnemer aan deze wedstrijd verleent aan de organisatoren de toestemming om, indien hij of zij een prijs
wint, zijn/haar naam, foto en ander beeldmateriaal waarop hij/zij is afgebeeld (bijvoorbeeld bij de prijsuitreiking) te gebruiken voor acties die verband houden met de wedstrijd, dit alles
zonder enige vergoeding andere dan de gewonnen prijs. 7. De prijzen zijn niet omwisselbaar, niet uitbetaalbaar in geld en zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van de
leverancier. Prijzen worden door de winnaar in ontvangst genomen bij het bedrijf die de betreffende prijs geschonken heeft. Bij verlies wordt de prijs niet vervangen. De organisatoren
behouden zich het recht voor om de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs. 8. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd, zullen de
overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven. 9. Uitgezonderd de gevallen voorzien in huidig reglement, wordt er over de wedstrijd geen schriftelijke, telefonische
of andere correspondentie gevoerd, noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan. 10. De deelnemer erkent dat deelname aan deze wedstrijd voor eigen risico is. 11. De organisatoren
zullen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis buiten de wil om van de organisatoren en/of in geval van uitputting van
de voorraad van voormelde prijzen, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de actie zou moeten worden
onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd. 12. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk
gesteld worden voor enige schade van welke aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning van de prijs. Aldus sluiten
de organisatoren onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele-)communicatie, voor drukfouten, voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige
aanvullende uitgave die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen. 13. Dit reglement is
onderworpen aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of verband houden met
deze actie, en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brugge.

