
Sikkens Promotiecampagne deelnamereglement (September 2021) 

 

1. Akzo Nobel Paints Belgium N.V. (“AkzoNobel”), gevestigd te 1800 Vilvoorde, Everest Office 

Park, Leuvensesteenweg 248B en met ondernemingsnummer 0405.746.050, organiseert een 

Sikkens promotiecampagne van vrijdag 8 oktober 2021 tot en met zaterdag 30 oktober 2021 

(“Actieperiode”).  

 

2. Deelname aan deze Sikkens promotiecampagne is mogelijk voor elk professioneel 

schildersbedrijf in België in het bezit van een Belgisch BTW nummer (het “Schildersbedrijf”).  

 

3. Om geldig deel te nemen aan de promotiecampagne moet het Schildersbedrijf zich 

aanmelden op www.sikkens.be/najaarwinactie en de aldaar gevraagde gegevens (zijnde zijn 

naam, zijn voornaam, zijn e-mailadres, zijn bedrijfsnaam, zijn adres, zijn gsm nummer, zijn 

BTW-nummer en verklaring werkzaam te zijn bij een schildersbedrijf) volledig en naar 

waarheid invullen (de “Aanmelding”). Dit kan tot en met 30 oktober 2021. Te late 

aanmeldingen of aanmeldingen met onleesbare, verkeerde of onvolledige gegevens, worden 

geacht niet te zijn gestuurd en gelden niet. Door de aanmelding verklaart u dat u deze 

gegevens rechtsgeldig namens het bestuur van het Schildersbedrijf invult. AkzoNobel 

behoudt zich het recht voor desgevallend een controle uit te voeren op de deelnemende 

BTW-nummers, IP- en emailadressen met het oog op het vaststellen van fraude. De op deze 

website vermelde Cookiebeleid en het Privacybeleid zijn van toepassing op de Aanmelding 

en dit deelnamereglement. 

 

4. Het schildersbedrijf kan slechts 1 keer deelnemen. 

 

5. In totaal zullen er door AkzoNobel 11 prijzen worden uitgedeeld. In elke provincie en in 

Brussel wordt er 1 prijs uitgedeeld. Het deelnemend schildersbedrijf maakt enkel kans op 

winst binnen zijn provincie. De deelnemer zal een quizvraag: “Hoe heet onze nieuwste 

Sikkens muurverf?” en een schiftingsvraag: “Hoeveel schildersbedrijven zullen deelnemen 

aan deze actie?” moeten beantwoorden. 

AkzoNobel beoogt de deelnemers telefonisch te contacteren voor de details over eventuele 

prijs, en het BTW-nummer van het schildersbedrijf zal opgevraagd worden ter controle.  

 

Per provincie wint de deelnemer die  

- Een review schrijft over zijn ervaring met Sikkens producten en deze deelt via in te vullen 

formulier op onze website Sikkens.be 

- Het correcte antwoord geeft op de quizvraag. 

- En het juiste antwoord geeft op de schiftingsvraag, of het meest dichtbij het juiste 

antwoord zit. 

Bij een gelijk antwoord op de schiftingsvraag zal AkzoNobel een bijkomende vraag stellen.  

Het aantal te winnen hoofdprijzen per schildersbedrijf met uniek BTW nummer is beperkt 

tot 1 hoofdprijs. 

De winnende deelnemers krijgen een sterrenrestaurant of gelijkwaaridg voor 4 personen. 

6. AkzoNobel en de Partners zijn niet aansprakelijk voor website, hardware-, of 

softwaredefecten, computerdefecten, niet beschikbare internetverbindingen, en ook niet 

http://www.sikkens.be/najaarwinactie


voor enige kosten of schade direct of indirect gerelateerd aan aanmelding voor en deelname 

aan deze Sikkens promotiecampagne, of druk-, zet-, en ander fouten of door enige wijziging, 

uitstel of afgelasting van de promotiecampagne. De uitvoering van deze promotiecampagne 

is slechts te bepalen door AkzoNobel en over de prijzen en de prijsuitreikingen zal geen 

brief- of emailwisseling verstuurd worden, noch zullen er telefonische communicaties 

plaatsvinden (met uitzondering van deze vermeld in het deelnamereglement), noch tijdens 

de promotiecampagne, noch na de afsluiting ervan.          

 

7. AkzoNobel behoudt zich het recht voor deze promotiecampagne en het verloop daarvan te 

wijzigen, uit te stellen of af te gelasten mede indien onvoorziene omstandigheden, 

overmacht of andere omstandigheden onafhankelijk van zijn wil dit rechtvaardigen.  

 

8. Het aanmelden en deelnemen aan deze promotiecampagne houdt de aanvaarding van dit 

deelnamereglement in zonder voorbehoud.  

 

9. Dit deelnamereglement wordt beheerst door het Belgisch recht en ingeval van betwisting 

zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd. 

 

10. Prijzenpot: 

• 11x etentje in gastronomisch restaurant voor 4 personen 

o Sterrenrestaurant of gelijkwaardig (2 mogelijkheden per provincie, locatie 

en datum wordt met de winnaar besproken) 

o Gastronomisch 4 of 5 gangen menu en begeleidende dranken (apero, wijnen 

en waters). 1 menu voor het hele gezelschap. 

 

11. Prijzen kunnen niet ingewisseld worden. 

 


