
 

Wedstrijdreglement 

Dit is het bijzonder wedstrijdreglement van Geerts HS bvba , met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, 
Geelseweg 54, met ondernemingsnummer  0811.186.947. (hiernagenoemd Geerts HS) 
voor de wedstrijd nav het event ‘NORDIC NIGHT by GEERTS’ van  10 januari 2020. 
Dit bijzonder wedstrijdreglement dient samen gelezen te worden met het algemeen wedstrijdreglement 
zoals dat terug te vinden is op de website van Geerts HS. In geval van tegenstrijdigheid 
tussen dit bijzonder wedstrijdreglement en het algemeen wedstrijdreglement heeft het bijzonder 
wedstrijdreglement voorrang. 
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1. Inleiding 

Geerts HS organiseert een wedstrijd naar aanleiding van het door haar georganiseerde evenement genaamd 
“Nordic Night by Geerts”, dat plaatsvindt op 10 januari 2020 op haar maatschappelijke zetel. 

Op die dag zullen er  twee reizen naar Finland verloot worden onder de aanwezigen op dit evenement, die aan de 
onderstaande deelnemingsvoorwaarden voldoen. 

De winnaars worden aangeduid door middel van lottrekking door of in opdracht van Geerts HS. 

De twee winnaars worden bekend gemaakt op datum van het hoger vermelde evenement. 

2. Deelnemingsvoorwaarden loting reis 1. 
2.1. - Om kans te maken op reis 1 moet de deelnemer bij Geerts HS een bestelling van een Tulikivi 
speksteenkachel geplaatst hebben tussen 1 september 2019 en 31 december 2019.   Het ondertekend 
aankoopcontract dat betrekking heeft op deze aankoop geldt als bewijs. 

2.2.- Uit alle hoger vermelde aankoopcontracten zoals aanwezig op de maatschappelijke zetel van Geerts HS 
wordt  op 10 januari 2020 de winnaar van reis 1 geloot. 

2.3.- De winnaar van reis 1 die op bovenvermelde wijze is aangeduid, wordt hiervan telefonisch op de hoogte 
gebracht . 

3. Deelnemingsvoorwaarden loting reis 2. 

3.1.- Om kans te maken op reis 2 moet de deelnemer aanwezig zijn op het ‘Nordic Night by 
Geerts’ event van  10 januari 2020.   

Enkel een volledig ingevuld aanwezigheidsformulier, dat betrekking heeft op het hoger vermeld 
event, zal gelden als bewijs.  

3.2.- Uit de hoger omschreven aanwezigheidsdocumenten wordt reis 2 geloot op 10 januari 2020. 

4. Het reglement 

4.1. Door deel te nemen aan hoger omschreven wedstrijd van Geerts HS aanvaardt de deelnemer 
volledig dit bijzonder wedstrijdreglement, alsook het algemeen wedstrijdreglement en alle 
beslissingen die Geerts HS  in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen 
in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. 

4.2. Indien zulks vereist is, kan Geerts HS dit bijzonder wedstrijdreglement aanpassen.  

4.3.  Dit bijzonder reglement wordt bekendgemaakt op de website van Geerts HS en kan daar 
desgewenst worden afgedrukt.
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