
WEDSTRIJDREGLEMENT i.k.v de Sleep For Life actie 2019 in naam 
van REVOR. 
 
1. Algemeen 
De wedstrijd “Sleep for Life”is een organisatie van Revor NV 
(hierna: “REVOR”), met zetel te 8520 Kuurne, Noordlaan 2, 
ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 
0417.941.227, RPR Gent, afdeling Kortrijk. De deelname aan de 
wedstrijd impliceert het akkoord van de deelnemer met dit 
wedstrijdreglement. 
 
De wedstrijd loopt van dinsdag 1 oktober 2019 tot en met 
donderdag 1 oktober 2020. De wedstrijd wordt uitsluitend 
beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deelname aan de 
wedstrijd aanvaardt elke deelnemer dit wedstrijdreglement, 
alsook alle wedstrijdbeslissingen die door REVOR genomen 
worden. REVOR kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan 
dit reglement door melding op haar website (www.revor.be of 
www.revor.be/sleepforlife ) Elk geschil dat niet door dit 
wedstrijdreglement geregeld wordt, zal door REVOR behandeld en 
beslecht worden en kan in geen geval door de deelnemers betwist 
worden. Er zal op geen enkel wijze correspondentie gevoerd 
worden omtrent de wedstrijd of dit reglement. 
 
2. Beschrijving deelnemersgroep 
Deelname aan de wedstrijd houdt in dat deelnemers tussen 1 
oktober 2019 en 1 oktober 2020 registreren met hun gegevens en 
registratiecode, die te vinden is op het kraslot in een aangekochte 
REVOR-matras. Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan 
meerderjarige natuurlijke personen gedomicilieerd in België, met 
uitzondering van personeelsleden en inwonende familieleden van 
REVOR. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige 
aankoopverplichting. 
 
Slechts 1 lid van eenzelfde gezin, meer bepaald 1 lid van een 
familie wonende op hetzelfde domicilieadres, kan deelnemen aan 
deze wedstrijd. 
 
3. Deelname 
Deelname aan deze wedstrijd is gratis. Kosten die de deelnemer 
maakt om deel te nemen aan deze wedstrijd worden niet vergoed 
door REVOR. 
 
REVOR heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder 
melding vooraf (de organisatie of opzet van) het recht deze actie 
te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te 
(laten) wijzigen. Bij aanpassingen van de actievoorwaarden zal de 
aangepaste versie van het wedstrijdreglement zo snel mogelijk op 
de landingspagina www.revor.be/sleepforlife worden geplaatst. 
Voor zover in deze actievoorwaarden bepaalde zaken niet zijn 
voorzien, zal REVOR over deze gevallen beslissen.  
 
Op dezelfde wijze behoudt REVOR zich in elk geval het recht voor 
de wedstrijdperiode te verkorten of te verlengen en elke 
aangekondigde datum uit te stellen, zonder dat dit aanleiding kan 
geven tot de aansprakelijkheid van REVOR. 
 
REVOR behoudt zich het recht te allen tijde en naar eigen zicht 
iedere deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen 
indien een deelnemer handelt in strijd met dit reglement of 
toepasselijke wettelijke bepalingen. REVOR kan hiervoor niet 
aansprakelijk worden gesteld.  
REVOR behoudt zich het recht voor om van  deze deelnemers 
teruggave te vragen van een eventueel reeds uitgekeerde prijs/ 
uitgekeerde prijzen en een schadevergoeding te eisen.  
 
REVOR behoudt zich tevens het recht voor om de actie (en 
actievoorwaarden) naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving te beëindigen, te onderbreken of te 
wijzigen en/of de prijzen die kunnen worden gewonnen te wijzigen 
indien de omstandigheden dit vereisen. REVOR kan hiervoor niet 
aansprakelijk gesteld worden. 

Deelnemers die het wedstrijdreglement niet respecteren, kunnen 
zonder verwittiging of verklaring uitgesloten worden. Elke poging 
tot fraude wordt eveneens bestraft met de onmiddellijke 
uitsluiting. Uitgesloten deelnemers komen niet in aanmerking voor 
een prijs. 
Deelnemers die onjuiste gegevens opgeven, komen niet in 
aanmerking voor toekenning van de prijs en kunnen door de 
organisatie worden uitgesloten van deelname. De aanvraag voor 
deelname zal bij deze dan ook niet bevestigd worden.  
 
De persoonlijke gegevens dienen ter verificatie van en 
communicatie met de winnaars en zullen niet zonder toestemming 
voor commerciële doeleinden worden ingezet, behalve waar het 
wedstrijdreglement het anders bepaalt. 
 
 
4. Vrijwaring 
Elke deelnemer zal REVOR volledig vrijwaren voor alle 
vergoedingen waartoe REVOR zou worden veroordeeld ingeval van 
een schending van bestaande regelgeving. 
 
Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van 
de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat 
de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, 
meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke 
verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van 
beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen 
en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het 
netwerk. 
 
REVOR kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld 
voor onder meer, doch geenszins limitatief, transmissies via het 
internet, slecht functioneren van het internet en/of gebruikte 
software, de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische 
gebreken, of om het even welke technische, hardware- en 
softwaregebreken, van welke aard ook.   
 
REVOR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor 
rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een 
onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van 
deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden 
ook.  
 
Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade die zou voortvloeien uit een verbinding met de websites 
van REVOR, Facebook of Google.  
 
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn 
eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn 
informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het 
even welke aantasting. De verbinding met de site van Facebook of 
REVOR en de deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige 
verantwoordelijkheid van de deelnemers.  
 
REVOR is niet aansprakelijk als onderhavige wedstrijd zou moeten 
gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of 
om redenen buiten haar wil.  
 
Druk-, spel- en zetfouten of andere dergelijke fouten kunnen niet 
ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke 
verplichting dan ook vanwege REVOR.  
 
REVOR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit 
van de prijs. 
 
REVOR is niet verantwoordelijk voor eventuele schade van 
enigerlei aard die het gevolg is van deelname aan de wedstrijd of 
toekenning van de prijs en de gevolgen van het aanvaarden van de 
prijs. Bij onregelmatigheden, zoals bijvoorbeeld, doch geenszins 
limitatief, fouten die zich voordoen bij de webbouwer of REVOR 
zelf, beslist REVOR autonoom over de manier waarop het 
probleem wordt gecorrigeerd en afgehandeld. De beslissing van 
REVOR is definitief en niet voor enige wijziging vatbaar. 
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5. Privacy  
Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen 
inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer c.q. 
bescherming van de persoonsgegevens, stelt REVOR de 
deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke 
gegevens in een bestand, dat uitsluitend voor interne doeleinden 
wordt gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze 
actie. De gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt. 
De betrokkene heeft tevens recht op inzage, verbetering of 
verwijdering van zijn persoonlijke gegevens.  
 
De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze 
gegevens geheim te houden. Alle schade veroorzaakt door het 
gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitentaander kan 
niet verhaald worden op de organisator. Bijkomende inlichtingen 
kunnen worden verkregen bij REVOR via info@revor.be en bij de 
Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, 
Hoogstraat 139 te 1000 Brussel.  
 
De deelnemer stemt erin toe dat REVOR de verkregen gegevens 
mag gebruiken om de deelnemer toekomstgewijs verder te 
informeren over nieuwe producten, acties ...; d.m.v. gebruik van e-
mailadressen en andere gegevens door de deelnemer verstrekt. 
 
6. Gegevensbescherming  
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-
adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. We 
bewaren en gebruiken deze algemene bezoekgegevens niet als 
individuele (persoons)gegevens), maar alleen om de navigatie en 
bezochte pagina’s van ons site te analyseren om hiermee de 
bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te 
kunnen verbeteren.  
 
De door u opgegeven persoonsgegevens worden voortdurend en 
met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. 
Mochten we uw informatie willen gebruiken voor doeleinden, die 
(nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, dan zullen we u 
hierover vooraf inlichten. U wordt dan in de gelegenheid gesteld 
om tijdig bezwaar te maken tegen dergelijk gebruik van 
persoonsgegevens.  
 
Voor elk sitebezoek gelden de algemene voorwaarden, waaronder 
dit privacybeleid. Dit beleid wordt voor het aangaan van elke 
overeenkomst kenbaar gemaakt middels een verwijzing naar de 
tekst ervan.  
 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat 
onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, 
vragen we u contact met ons op te nemen via info@revor.be, per 
telefoon: +32 (0) 56 54 12 00 of per post op het adres van Revor: 
Noordlaan 2, 8520 Kuurne. 
 
Revor heeft 30 dagen vanaf ontvangst van een aanvraag de tijd om 
deze aanvraag te behandelen. 
 
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische 
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: 
commission@privacycommission.be. 
 
7. Wedstrijdprocedure 
De winnaar wordt gekozen door één of meerdere leden van de 
directie van REVOR. Per wedstrijd kan er slechts één persoon als 
echte winnaar worden aangeduid. REVOR houdt zich het recht 
voor om de prijzen die bekomen werden d.m.v. bedrog of fraude 
in te houden. 
 
De prijs van de wedstrijd is het verkrijgen van een nieuwe REVOR-
matras om de 10 jaar. Met ingang van 2030, dan 2040, 2050, 
2060, … Dit zolang de winnaar in leven is.  
De waarde van de matras is identiek aan de waarde van de matras 
die door de winnaar in 2019/2020 aangekocht werd. Indien de 
winnaar in 2030 en andere bovengenoemde jaren opteert voor 

een goedkopere matras, dan kan het verschil niet in contanten 
worden uitbetaald of in andere natura uitbetaald worden. Indien 
de winnaar opteert voor een duurdere matras, dient de winnaar 
het verschil bij te betalen. 
 
De prijs is niet inruilbaar tegen contanten of andere voordelen in 
natura noch overdraagbaar aan derden. De winnaar wordt 
bekendgemaakt op de website van REVOR en zal persoonlijk 
verwittigd worden. Deelnemers aanvaarden dat zij als winnaar met 
naam, voornaam, woonplaats en foto op de website of in andere 
media kunnen verschijnen. De prijs zal telkens op vertoon van de 
identiteitskaart en bewijs van een aankoopfactuur van een REVOR-
matras, kunnen worden afgehaald op de zetel van REVOR te 8520 
Kuurne, Noordlaan 2.   
 
Er worden 12 matrassen verloot met daarnaast nog een aantal 
eenmalige troostprijzen.  
 
De prijs dient afgehaald te worden binnen 30 dagen nadat de 
deelnemer in kennis werd gesteld dat hij/zij een prijs heeft 
gewonnen. Indien een deelnemer zijn prijs niet afhaalt, wordt 
hij/zij geacht deze prijs te weigeren.  
 
De winnende deelnemer die om de 10 jaar een matras mag 
afhalen, dient deze telkens af te halen tegen de laatste dag 
vermeld in de vorige alinea, met dien verstande dat deze datum 
telkens 10 jaar later is.  
Indien de eerste matras moet worden afgehaald op 30 oktober 
2020, dan dienen de toekomstige matrassen te worden opgehaald 
op 30 oktober 2030, 30 oktober 2040, enz. Laattijdige afhaling 
staat gelijk met de weigering van alle nog af te halen matrassen.  
 
Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom 
van de organisator. Een andere deelnemer wint dan de 
geweigerde prijs./De prijs komt dan te vervallen De organisator 
bepaalt eenzijdig welke winnaar welke prijs krijgt. De prijzen 
kunnen in geen geval ingeruild worden tegen hun waarde in 
speciën.  
 
8. Jurering 
De verloting vindt 12 keer in dat jaar plaats te Kuurne bij Revor 
Group Noordlaan 2.  
 
De winnaars worden persoonlijk verwittigd via e-mail op het adres 
vermeld op het formulier op www.revor.be/sleepforlife .  
 
De namen van de winnaars worden vervolgens ook op de website 
en de sociale media kanalen bekendgemaakt.  
 
Over de wedstrijd, jurering en uitslag kan niet worden overlegd. Er 
wordt ook geen communicatie over gevoerd. REVOR is als 
organisator niet aansprakelijk voor welke verantwoording ook.  
 
9. Recht en bevoegde rechtbank 
De verhouding tussen REVOR en de deelnemers wordt beheerst 
door het Belgisch recht. Alle geschillen tussen REVOR en een 
deelnemer over het bestaan, de interpretatie, de uitvoering en de 
gevolgen van de fotowedstrijd en dit wedstrijdreglement vallen 
onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van 
Kortrijk, zijnde het gerechtelijk arrondissement van de plaats van 
het ontstaan enerzijds en de uitvoering anderzijds van de 
verbintenissen ontstaan uit dit wedstrijdreglement. 
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