
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.E.M.  ZATERDAG 

2930 Brasschaat  Bredabaan 231   

ÉÉN OVERNACHTING 
MET ONTBIJT IN 

CHÂTEAU DE 
MIRWART! 

 

WIN 

*zie actievoorwaarden  

ACTIE LOOPT VAN 

Per aankoopschijf van € 100 
ontvangt u een kansmakend lotje 

www.etiennehome.be 

Actievoorwaarden win een overnachting met ontbijt in  
CHÂTEAU DE MIRWART 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie win één 
overnachting met ontbijt in Château De Mirwart  (“Actie”) georganiseerd door Etienne 
Interieur BV (“Organisator”) gevestigd te Bredebaan 231, 2930 Brasschaat.   

 
1.2 De Organisator handelt in overeenstemming met de gedragscode Promotionele 
Kansspelen 2014. 

1.3 De Actie heeft als doel om het bedrijf Etienne Interieur BV te promoten. De Actie 
bestaat uit het uitdelen van lotjes met een unieke code, waardoor de deelnemer kans 
maakt op één overnachting met ontbijt in Château De Mirwart.  

1.4 Etienne Interieur BV behoudt zich het recht voor om de algemene spelvoorwaarden 
ten voordele van de Deelnemers te wijzigen. De algemene spelvoorwaarden kunnen niet 
tijdens de looptijd van een Actie ten nadelen van de Deelnemers worden gewijzigd. 

1.5 De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties en aanbiedingen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Deelname 

2.1 Indien wordt deelgenomen aan de Actie, gaat de Deelnemer akkoord met de 
algemene actievoorwaarden. 

2.2 Een Deelnemer aan de Actie is een ieder die alle stappen voor deelname (zie artikel 
2.7) aan de Actie heeft voltooid (“Deelnemer”). 

2.3 Het is mogelijk om deel te nemen aan de Actie vanaf dinsdag 30 augustus 2022 tot en 
met zaterdag 10 september 2022. Per aankoopschijf van €100 ontvangt de klant één 
kansmakend winnend lotje.  

2.4 De deelname aan de Actie is gratis. 

2.5 Voor deelname aan de Actie geldt dat de Deelnemer tenminste 18 jaren of ouder is. 
Mocht de Deelnemer de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt, is het noodzakelijk 
dat toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke verzorgers van de minderjarige 
voor deelname aan de Actie. 

2.6 Een voorwaarde voor deelname is dat de Deelnemer een vaste woon- of 
verblijfplaats heeft in Belgie.  

2.7 Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen door de Deelnemer 
worden voltooid: 



1. Per aankoopschijf van €100 aan artikelen bij Etienne Interieur ontvangt de 
deelnemer een kansmakend winned lotje.  

2. Bewaar het lotje(s) zorgvuldig   
3. Maak kans!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Prijzen  

3.1 De totale waarde van de prijs bedraagt EUR 291. In totaal is er 1 overnachting met 
ontbijt voor 2 personen te winnen. De prijs bestaat uit het volgende:  
 

• Één hotelovernachting voor 2 personen in een Chambre prestige met ontbijt in 
Château De Mirwart. Gelegen te Rue du Château 29, 6870 Saint-Hubert, 
Mirwart.  

 
3.2 De prijzen die worden uitgereikt zijn exclusief kansspelbelasting. De 
kansspelbelasting wordt door Etienne Interieur BV betaald. 
 
3.3 De aanwijzing van de winnaar van onze actie geschiedt op onpartijdige wijze. De 
Organisator wijst de winnaar aan middels 1 trekking door een onschuldige hand op 
zondag 11 september 2022.  
 
3.4 De nummer van het winnende lot wordt bekend gemaakt op zondag 11 september 
2022 via onze instagram (stories & bericht).  

3.5 De winnaar moet binnen de twee weken na bekendmaking zijn of haar prijs in 
ontvangst nemen door middel van de presentatie van zijn of haar versie van het 
winnend lot. Als de Organisator geen gehoor heeft gekregen van de winnaar binnen deze 
twee weken, komt de prijs te vervallen aan de Organisator. 
 



3.6 Indien de winnaar wenst te kiezen voor een langer verblijf, kamerupgrade,… is dit op 
eigen kosten. Alle andere extra’s die ter plaatsen gevraagd of benuttigd worden zijn voor 
rekening van de winnaar van de actie.  
 
3.7De prijs is te verzilveren tot en met 20/08/2023.  
 
3.8 Als de winnaar om één of andere reden de bekendmaking van het winnend lot 
gemist heeft kan deze altijd contact opnemen met de Organisator op het nummer  
03 309 24 04.  
 
3.9 Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. 
Indien een prijs wordt geweigerd, komt die prijs te vervallen aan de Organisator. 
 
3.10 Voor prijzen die om een reden als vermeld in deze Actievoorwaarden zijn vervallen 
aan de Organisator, zal de Organisator conform deze Actievoorwaarden een nieuwe 
winnaar aanwijzen. 

 

 

 

 

 

4. Aansprakelijkheid 

41 De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 
aansprakelijk worden gehouden voor enige uit deze Actie voortvloeiende schade en/of 
aanvullende kosten. 

4.2 De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de 
door haar te verstrekken prijzen of letsel aan eigendommen en/of personen, als gevolg 
van verkeerd gebruik of inzet van de uitgereikte prijzen. De Organisator verleent geen 
garanties op de door hem te verstrekken prijzen. 

4.3 De Organisator is tevens niet aansprakelijk voor verliezen of vertragingen 
veroorzaakt door derden, zoals Post NL of voor netwerk-, computer hardware-, of 
softwarestoringen van welke aard dan ook die foute meldingen, beperkte, vertraagde of 
het verlies van aanvraagformulieren tot gevolg hebben, en/of foute meldingen en/of 
verlies van toegezonden goederen. Ook kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor 
vergissingen in het drukwerk. 

4.4 De voorgaande leden zijn van kracht voor zover geen sprake is van opzet en/of grove 
schuld aan de zijde van Organisator en/of zijn feitelijk leidinggevenden. 

 



5. Klachten 

5.1 Een klacht over de Actie of de algemene spelvoorwaarden kan schriftelijk worden 
ingediend Etienne Interieur BV, bredabaan 231, 2930 Brasschaat. Na ontvangst van de 
klacht wordt er zo snel mogelijk schriftelijk dan wel telefonisch contact opgenomen door 
de organisator.  

6. Slotbepalingen 

6.1 Deze algemene actievoorwaarden zijn eenvoudig te raadplegen op onze website 
www.etiennehome.be  of als afgedrukte versie te verkrijgen in onze showroom.  

6.2 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten en 
eventuele prijzen aan de Organisator te laten vervalen in het geval van fraude of 
onrechtmatige beïnvloeding van de Actie. 

 

 

 

http://www.etiennehome.be/

