
TOEKENNINGSVOORWAARDEN. Van 10/12/2019 tot 30/12/2019 organiseert Blancheporte de actie 
“Deco Restyling”. Iedereen die een bestelling plaatst mag gratis aan deze actie meedoen. De 
deelname kan echter worden geweigerd indien vorige aankopen niet werden betaald of indien 
Blancheporte van mening is dat er te vaak artikelen worden teruggestuurd of verloren gaan. Elke 
meerderjarige mag aan deze actie deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden van 
Blancheporte en hun familie, die kennis hebben genomen van het spel op de site blancheporte.be. 
 
De prijs is een verblijf van 2 nachten in de Garrigue d’Elya, een vakantieverblijf in Cassis in het 
departement Bouches du Rhône, op de data gekozen door de winnaar, tijdens het weekend of in de 
week, met uitzondering van feestweekends (tenzij de winnaar een 3de nacht voor zijn rekening 
neemt), in functie van de beschikbaarheden van het vakantieverblijf en voor 30 juni 2020. De waarde 
van de prijs ligt tussen 89 en 180 euro, ontbijt inbegrepen, volgens de gekozen periode. 
 
Alleen het logement wordt door Blancheporte aangeboden, het transport en andere kosten ter plaatse 
zijn voor rekening van de winnaar. De prijs is nominatief, niet verhandelbaar en mag niet worden 
toegewezen of overgedragen aan een of meer derden. 
 
Van alle ontvangen deelnames en naargelang de geplaatste bestellingen, ontvangt de klant die het 
grootste aantal punten heeft verzameld naar rato van 10.000 punten per bestelling en 10 punten per 
euro omzet gerealiseerd bij Blancheporte tussen 10/12/19 en 30/12/19, de prijs. Bij een gelijke stand 
zal de prijs worden toegekend aan de klant die zijn deelname als eerste registreerde. De prijs wordt 
uitgereikt op naam en wordt niet in de geldelijke tegenwaarde uitgekeerd, gewisseld of vervangen. 
 
Elke hypothese die niet in deze voorwaarden is voorzien, zal behandeld worden door de 
gerechtsdeurwaarder, de heer Yves Bogaert, chaussée de Douai 80, 7500 Doornik, tegen wiens 
beslissingen geen beroep mogelijk is.  
De deelname aan deze actie houdt de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit 
reglement. 
Met zijn deelname geeft de begunstigde Blancheporte toestemming zijn naam en adres te publiceren 
voor publicitaire doeleinden. 
  
De winnaar zal rechtstreeks door Blancheporte op de hoogte worden gebracht. De naam van de 
winnaar zal na 
2 maand, te rekenen vanaf 30/12/19, de afsluitingsdatum van de actie, beschikbaar zijn en op 
schriftelijk verzoek worden toegezonden. 

 


