
 

Wedstrijdreglement: Wedstrijd GRATIS DRINKWATERSYSTEEM - 2021 

1) Door deel te nemen aan wedstrijden van SEGOREX/TAPWAT aanvaardt de deelnemer volledig dit 

wedstrijdreglement en alle beslissingen die SEGOREX/TAPWAT in verband met de wedstrijd zal 

treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

2) De wedstrijd start op  05/11 en eindigt op 31/01/2022.  

3) Er is 1 toestel te winnen. 

4) Vanuit de ingezonden inschrijvingen zal 1 winnaar getrokken worden. 

5) De waarde van 1.500€ is vastgelegd op het moment van de start van de wedstrijd. 

6) De waarde bestaat uit het toestel ( zie art. 6 en art.7) en BTW 21%. 

7) Wat is voorzien : 

a. Drinkwatersysteem is type TAPHOME 15 UP. Kleur ZWART OF WIT in functie van de voorraad. 

b. Drinkwatersysteem voorziet u van water op kamertemperatuur, gekoeld en bruisend water. 

c. 1 x Filter type actieve koolstof ( 10.000L) en filterhouder. 

d. Waterslot. 

8) Wat is niet voorzien 

a. Levering en Plaatsing 

b. CO2 gasfles + vulling 

c. CO2 drukreduceerventiel. 

d. H2O drukreduceerventiel 

9) De afbeeldingen van toestellen gebruikt in de wedstrijd kunnen afwijken van het originele toestel. 

10) De winnaar dient het toestel af te halen op adres: TapWat, Ambachtstraat 23, 2340 Beerse. 

11) In overleg kan een voorstel tot levering en plaatsing  opgemaakt worden. 

12) Het gewonnen drinkwatersysteem is altijd op naam van de winnaar en mag op geen enkele wijze 

worden geruild of in geld worden omgezet, via welk kanaal dan ook. Het is ook verboden de prijs gratis 

aan te bieden of in een veiling aan te bieden op welke manier dan ook, zoals onder meer (maar niet 

beperkt tot) op internetsites. Wanneer blijkt dat de winnaar de prijs toch te koop aanbiedt dan heeft  

SEGOREX/TAPWAT het recht de prijs in te trekken of terug te vorderen. De winnaar maakt dan geen 

aanspraak op een vergoeding of compensatie. De prijs is dan terug beschikbaar voor 

SEGOREX/TAPWAT en/of organisator. 

13) De persoonsgegevens van de deelnemers worden door SEGOREX/TAPWAT verwerkt. Deze gegevens 

vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter 

uitvoering van de GDPR. Het beleid van SEGOREX/TAPWAT met betrekking tot deze persoonsgegevens 

kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van 

SEGOREX/TAPWAT. 

14) De gegevens van de deelnemer worden enkel gebruikt om producten of diensten van 

SEGOREX/TAPWAT bij haar/hem bekend te maken. Ten allen tijden kan de deelnemer zich hiervoor 

uitschrijven door eenvoudig een mail te sturen naar info@tapwat.be met de melding zich te willen 

uitschrijven. 

15) Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij  

eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere onlinekanalen 

(zoals YouTube, Facebook, …). 
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