REGLEMENT EN MODALITEITEN van de wedstrijd
De grote fotowedstrijd ‘de mooiste interieurs’ wordt georganiseerd door de nv Durieu Coatings, gelegen op de
Boucle Odon Godart in 1348 Louvain-la-Neuve met ondernemingsnummer BE899356284.
Het thema van de wedstrijd is ‘Toon ons je mooiste realisaties uitgevoerd met onze verf of renovatieproducten
voor binnenshuis, buitenshuis, de tuin, meubels, DIY, ...
De foto’s mogen genomen zijn vóór de publicatie van dit regelement.
1. De wedstrijd is opengesteld voor iedereen boven de 18 jaar die woonachtig is in België. De leden van de
onderneming Durieu Coatings mogen niet deelnemen aan de wedstrijd.
2. Voor de wedstrijd moeten vóór 31 oktober 2019 een of meerdere foto’s (onbeperkt aantal) worden
ingezonden, enkel in digitaal formaat.
Om in aanmerking te komen, moeten de verstuurde foto’s voldoen aan alle regels die hieronder worden
vermeld:
• Het onderwerp van de foto’s is een zelf uitgevoerd decoratie-, renovatie- of bouwproject. Indien de foto’s zijn
genomen in een privépand moet de deelnemende fotograaf vooraf toestemming krijgen van de eigenaar of
bewoner van het pand.
• De foto’s mogen niet indruisen tegen de openbare orde of goede zeden.
• De deelnemer verzendt zijn reeks foto’s naar het volgende e-mailadres: info@durieucoatings.com.
• De foto’s worden verzonden in JPEG-formaat en mogen niet zwaarder zijn dan 7 MB.
• De foto’s moeten de naam en voornaam van de auteur van de foto bevatten.
• Met zicht op de kwaliteit verbindt de deelnemer zich ertoe om, desgevallend, het originele bestand naar de
Organisator te sturen met een resolutie van minstens 6 miljoen pixels of minstens 300DPI.
3. De volgende informatie is vereist bij het versturen van de foto’s:
• Gegevens van de deelnemers (naam, voornaam, adres, telefoon, geboortedatum)
• Het (de) gebruikte product(en) (naam van het merk, productlijn + kleur)
• Het antwoord op de schiftingsvraag: “Hoeveel deelnemers zullen op 31/10/2019 hun kans hebben
gewaagd in deze wedstrijd?”
4. Verloop van de wedstrijd
Lancering van de wedstrijd op 13 mei 2019.
Einde van de wedstrijd op 31 oktober 2019 om middernacht.
November 2019: selectie door de jury van de winnende foto’s.
Vanaf 15 november 2019: mededeling van de resultaten aan de winnaars via telefoon of e-mail.
5. Auteursrechten, beeldrecht
Door deel te nemen verzekeren de deelnemers dat ze eigenaar zijn van de auteursrechten van de opgestuurde
foto’s. Als de foto één of meerdere fysiek identificeerbare personen afbeeldt, garanderen ze dat ze
toestemming hebben verkregen van alle afgebeelde personen. De deelnemers ontslaan Durieu Coatings van
elke verantwoordelijkheid in het geval van een geschil en vrijwaren haar tegen elke aanspraak op grond van
auteursrechten, intellectueel eigendom of beeldrechten. De deelnemers dragen al hun auteursrechten op de
ingezonden foto’s over aan Durieu Coatings. Zij machtigen Durieu Coatings om er ruim gebruik van te maken en
om ze onder meer tentoon te stellen, te reproduceren op ongeacht welk medium, in het bijzonder voor
promotie, op websites, in promotionele audiovisuele programma’s. Deze opsomming is niet exhaustief. De
volgende gebruiken worden onder meer beoogd: publicatie op de websites, op de pagina’s van de sociale
netwerken, promotionele folders en posters. Het gebruik van de foto’s zonder naam is enkel om ze anoniem te
maken. Deze overdracht van rechten wordt overeengekomen voor alle foto’s die worden ingediend bij de jury,
ook degene die niet zouden winnen of worden genomineerd.
6. In overeenstemming met de artikelen van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de persoonsgegevens en de verwerking van deze gegevens,
worden de persoonsgegevens van de deelnemers die in het kader van de fotowedstrijd worden meegedeeld
(naam, voornaam, postadres, e-mailadres en/of telefoonnummer) door de onderneming Durieu Coatings

verwerkt. Ze worden opgeslagen op een beveiligde computer die alleen toegankelijk is voor de organisator die
verantwoordelijk is voor de wedstrijd, tenzij de deelnemers hier expliciet niet mee akkoord gaan.
7. De eventuele kosten die de deelnemer maakt om deel te nemen, worden niet terugbetaald.
8. De jury zal worden samengesteld uit minstens 5 personen, waaronder een communicatieverantwoordelijke,
een commercieel verantwoordelijke en een of meerdere vertegenwoordigers van DIY-winkels. De jury zal de
‘genomineerde’ en de ‘winnende’ foto’s selecteren. De jury zal maximum 30 foto’s belonen. Ze zal een
‘Favorietenprijs’ toekennen. De belangrijkste criteria zijn het respecteren van het thema en de regels hierboven
vermeld, originaliteit en esthetiek. De beslissingen van de jury zijn definitief. Een foto die niet conform de
bepalingen van dit reglement is, zal worden uitgesloten door de jury en kan worden gediskwalificeerd, zelfs na
de overhandiging van de prijzen. De jury is gehouden aan een zwijgplicht wat de inhoud van de deliberatie
betreft. In het geval van een ex-aequo maakt de jury gebruik van de schiftingsvraag om een winnaar aan te
duiden.
9. De winnaars zullen een cadeaucheque ontvangen ter waarde van 50 euro die ze kunnen inwisselen bij een
DIY-winkel naar keuze of die ze kunnen verzilveren aan de hand van een promocode op de site www.solutionsdeco.com. Er zal slechts één winnaar zijn per gezin/huishouden of IP-adres. Het inruilen van deze cheque kan
slechts voor producten uit de productlijnen verdeeld door Durieu Coatings. Prijzen kunnen niet worden
terugbetaald of omgeruild.
10. De winnaars zullen op de hoogte worden gesteld via telefoon of e-mail.
11. Durieu Coatings behoudt zich het recht voor om het verloop van de wedstrijd te controleren en om de
wedstrijd in te korten, te wijzigen of te annuleren. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor deze
wijzigingen.
12. De deelname aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van onderhavig regelement in. Er zal geen
correspondentie plaatsvinden, noch via de post noch via e-mail, over onderhavig reglement, de
wedstrijdmodaliteiten en de selectie van de laureaten. Praktische moeilijkheden bij de interpretatie of
toepassing van dit reglement zullen worden beslecht door de Organisator. De deelnemers die niet voldoen aan
onderhavig reglement zullen onmiddellijk worden gediskwalificeerd.
13. Persoonsgegevens van deelnemers worden verwerkt voor de volgende doeleinden: om de deelnemers aan
de wedstrijd te identificeren; om er, indien van toepassing, voor te zorgen dat de bepalingen van dit reglement
worden nageleefd; en voor elk ander doeleind in overeenstemming met dit reglement. Overeenkomstig de
bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens, heeft elke deelnemer het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn of haar
persoonsgegevens voor commerciële doeleinden en heeft hij of zij het recht om kosteloos toegang te krijgen
tot de hem of haar betreffende gegevens en deze te laten corrigeren door middel van een eenvoudig
schriftelijk verzoek aan de Organisator. De namen van de winnaars kunnen worden gepubliceerd op de website
van de merken van Durieu Coatings en op de pagina's van haar sociale netwerken.
14. Durieu Coatings wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies of beschadiging van de bestanden
tijdens het downloaden of tijdens de verwerking van de originele bestanden ontvangen voor de
tentoonstelling.
15. Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met alle punten van het reglement,
alsook met elke beslissing van Durieu Coatings. Elke onvoorziene hypothese zal worden behandeld door Durieu
Coatings. Elke beslissing zal bindend zijn. Durieu Coatings behoudt zich het recht voor om een deelnemer
onmiddellijk uit te sluiten in geval van een vermoeden van fraude. Durieu Coatings behoudt zich het recht voor
om dit reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren in geval van overmacht of elke andere gebeurtenis
buiten haar controle. Voor informatie over de wedstrijd kunt u contact opnemen via e-mail op
info@durieucoatings.com of telefonisch op 010/42 00 90.

