
 

 

‘Win Slimme verlichting op kantoor” – versie 0.2 (draft) 

Actievoorwaarden “Win slimme verlichting op kantoor” 

Algemeen 

1.1. De wedstrijd “Win slimme verlichting op kantoor” wordt georganiseerd door Signify Belgium NV, 
met maatschappelijke zetel te Tweestationsstraat 80, 1070 Brussel, RPR Brussel 0403.138.532 
(hierna te noemen ‘Signify’). 

1.2. Signify behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in 
te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Signify kan daarvoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden 
als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Signify. 

1.3. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. 
1.4. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden op de websitepagina van de wedstrijd uiteengezet. 

http://www.lighting.philips.be/campagnes/win-interact-ready. Deze voorwaarden (hierna te 
noemen ‘bijzondere voorwaarden’ gelden bovenop de gebruiksvoorwaarden van Signify (link). 
Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en gebruiksvoorwaarden, primeren deze bijzondere 
voorwaarden. 

1.5. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Signify zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Signify 
uit te sluiten. 

1.6. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan 
Signify de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook 
zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten 
daaromtrent. De persoonsgegevens die Signify verzamelt over de deelnemers vallen onder 
toepassing van de toepasselijke databeschermingswetgeving, waaronder de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming van 26 april 2016 (‘AVG’). Zij zullen worden verwerkt zoals 
aangegeven in het privacybeleid van Signify [https://www.signify.com/nl-be/privacy-notice]. De 
deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of 
doorhaling van te vragen. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van 
deze actie, waaronder alle teksten en afbeeldingen die Signify publiceert, komen toe aan Signify. 

1.7. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en 
volledige aanvaarding van dit wedstrijdreglement. 

1.8. Belgisch recht is van toepassing op deze wedstrijd.  De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend 
bevoegd ter beslechting van eventuele geschillen voortvloeiend of verband houdend met deze 
wedstrijd worden. 

1.9. Signify, haar medewerkers en aangestelden zijn niet aansprakelijk voor enige door een deelnemer 
geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de actie. 
Signify is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan eigendommen en/of personen, 
als gevolg van het gebruik van de uitgekeerde prijzen. 

 
 
 
 
 
 

http://www.lighting.philips.be/campagnes/win-interact-ready
https://www.signify.com/nl-nl/terms-of-use
https://www.lightgallery.com/nl/service/privacy-policy/


 

 

Wie kan deelnemen? 

 
2.1. Hoe? 

Om geldig deel te kunnen nemen, moet een deelnemer zich geldig op de website geregistreerd 
hebben. Deelnemen kan van 1 oktober 2019 tot uiterlijk 15 november 2019, 23u59 (lokale tijd).  
Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet aanmerking genomen. 

2.2. Wie? 
De wedstrijd staat open voor alle Belgische rechtspersonen (bijv. een KMO). Natuurlijke personen 
en feitelijke verenigingen zijn van de wedstrijd uitgesloten, evenals Philips en Signify en hun 
personeelsleden en medewerkers die direct bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn. 
De persoon die een organisatie of instantie inschrijft moet wettig gemachtigd zijn (als directie, 

bestuurslid of volmachthouder) om de deelnemer voor deze wedstrijd geldig in te schrijven en te 

binden aan deze actievoorwaarden. De deelnemende organisatie wordt verder in deze 

voorwaarden aangeduid als “Deelnemer”. 

2.3. Voor welke applicatie?  
Het Interact Pro verlichtingssysteem met Philips Interact Ready LED armaturen is uitermate 
geschikt voor gebruik door kleine en middelgrote organisaties (KMO’s). 

2.4. Eigenaar of exploitant? 
De deelnemer verklaart bij deelname dat hij hetzij zelf eigenaar van het aangegeven kantoorpand  
is of dat hij over een wettige titel en/of toelating van de eigenaar beschikt om in het aangegeven 
kantoorpand een nieuwe lichtinstallatie te (laten) plaatsen. 

2.5. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Aanmeldingen van dezelfde deelnemer voor 
meerdere organisaties zijn dus niet geldig. Bovendien geldt maar één deelname per aangegeven 
organisatie (vb.: eigenaar en hurende organisatie kunnen niet elk inschrijven voor éénzelfde 
kantoor. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt Signify enkel rekening met de 
eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Signify om toepassing te maken van artikel 
1.5. 

2.6. De als prijs beschikbaar gestelde verlichtingsinstallatie moet op in het kantoor dat bij deelname 
aangegeven werd, kunnen worden geïnstalleerd.  

 

Wat kan je winnen? 

3.1. De prijzen zijn niet inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura.  
3.2. De winnaar wint volgend prijzenpakket: slimme kantoorverlcihting ter waarde van 30.000 euro  

gebaseerd op de door Signify gepubliceerde brutoprijs geldig op 1 november 2019. 
3.3. De slimme verlichting bestaat uit de volgende onderdelen: 

o 1x Interact Pro gateway 
o Benodigde Interact Ready verlichting  
o Interact Ready lichtschakelaars en/of sensoren.  

Volgende zaken zijn niet in het prijzenpakket inbegrepen en moeten door de winnaar zelf voorzien 
worden: Montage en installatie door een installateur, aanpassingen aan wanden en plafonds 
(bijvoorbeeld agv afwijkende gatmaten van huidige armaturen), installatiemateriaal zoals kabels en 
schakelkasten. 

 
 



 

 

Hoe kan je winnen? 

4.1. Er is één winnaar. Deze wordt als volgt aangeduid:   
Bij inschrijving heeft iedere deelnemer de volgende twee vragen beantwoord: 

1. Hoeveel deelnemers zullen zich registreren voor deze actie? 
2. Hoeveel Interact lichtpunten zijn er op 1 september 2019 geïnstalleerd in de Benelux? 

In geval dat meerdere deelnemers aldus identieke antwoorden (aantallen) hebben opgegeven, zal 
de winnaar onder hen degene zijn die als eerste op de wedstrijd geldig heeft ingeschreven. De 
website registreert de inschrijving onder uur/minuten/seconden. 

4.2. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die instemt om desgewenst zijn 
identiteit middels een geldig identiteitsbewijs aan te tonen. 

4.3. De prijs wordt, na overleg met de wettelijke vertegenwoordiger, aan de winnaar overhandigd. De 
uitreiking bestaat uit levering en overhandiging van het prijzenpakket, zijnde de producten en het 
leveren van de hieronder gedefinieerde diensten zoals aangegeven onder artikel 3.  

4.4. De winnaar verklaart zich akkoord met het in ontvangst nemen van de prijs en in het kader van een 
wederzijdse dienstverlening verder akkoord verklaren dat de organisator van de wedstrijd de 
prijsuitreiking marketingtechnisch begeleidt. Details hierover worden in een aparte overeenkomst 
vastgelegd. Het overleg over de verdere afhandeling vindt telefonisch of per e-mail plaats.  

4.5. Mocht een winnaar niet binnen een week via de opgegeven contactgegevens traceerbaar zijn of 
de begunstigde de in ontvangst name van de prijs afwijzen, dan vervalt elk recht om aanspraak te 
maken op de prijs. In dat geval wordt een nieuwe winnaar aangeduid. De deelnemers zijn zelf 
verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen verstrekte informatie bij deelname aan de 
prijsvraag.  

4.6. Er wordt nadrukkelijk duidelijk gemaakt dat degene die de registratie verzorgde persoonlijk geen 
prijs ontvangt, maar dat de overhandiging van de prijs enkel ten gunste van de winnende 
Deelnemer (de organisatie) plaatsvindt. 

 


