
 
 

Voorwaarden Eindejaarsactie ”Koop en Win” 
Actievoorwaarden en spelregels van de Eindejaarsactie 2022 van Inpa BVBA. 

 

1. De winactie wordt uitgegeven door Inpa bvba. Op de eindejaarsactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing. 

2.De actie is geldig voor aankopen verricht van 1 oktober 2022 tem 31 december 2022. 

3. Deelname vindt plaats wanneer de klant een aankoop doet  of een dienst laat uitvoeren en hiervoor een factuur op 

naam laat opmaken. Vanaf dat moment maakt de klant automatisch kans om te winnen. 

• Klant is niet verplicht om zijn/haar naam te laten opnemen op deze factuur. In dat geval wordt een 

particulier factuur opgemaakt. De eigenaar van dit soort factuur wordt uitgesloten van deze actie. 

• Klant is niet verplicht om zijn e-mailadres of telefoonnummer te laten opnemen. Inpa bvba kan u in dat geval 

niet verwittigen indien u gewonnen heeft. U bent in dat geval zelf verantwoordelijk om de uitslag te volgen 

op onze website: www.inpa-computers.be, nieuwsbrief, Facebook of Instagram. 

4. Gedurende de actieperiode ontvangt de klant bij elke aankoop of dienst in de winkel en webwinkel (www.inpa-

computers.be/winkel) een bewijs van aankoop of dienstverlening in de vorm van een factuur.  

5. Een volledig rechtmatig factuur bevat correcte, actuele en complete informatie van de deelnemer: voornaam, 

familienaam en e-mailadres, het aankoopbedrag, het klantnummer en het factuurnummer.  

6. De klant mag onbeperkt aankopen doen of diensten afnemen in de winkel of webwinkel. Het totaal van de facturen 

van Inpa Computers, die hij/zij heeft ontvangen bij iedere aankoop, voor de periode oktober 2022 tem december 

2022 bepaalt aan welke loting (zie punt 7) de klant deelneemt.  

7. Inpa Computers voorziet 3 lotingen, elk met een eigen te winnen prijs (zie punt 16). 

• Loting 1: het totaal van de factuurbedragen van de klant bedraagt meer dan €750. 

• Loting 2: het totaal van de factuurbedragen van de klant bedraagt €350 of meer en €750 of minder. 

• Loting 3: het totaal van de factuurbedragen van de klant bedraagt minder dan €350. 

8. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan 

deze eindejaarsactie. Indien bij deelname aan de actie onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden 

opgegeven, heeft Inpa bvba het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het 

recht op de te winnen prijs te laten vervallen. Ook bij misbruik is dit recht van toepassing. 

9. De trekking vindt plaats tussen 1 en 15  januari 2023.  De winnaars worden binnen de 10 werkdagen na de trekking 

verwittigd via het opgegeven e-mailadres (zie punt 3) en worden bekendgemaakt op www.inpa-computers.be en via 

de social media (Facebook / Instagram) en de nieuwsbrief van Inpa Computers. 

 

http://www.inpa-computers.be/
https://inpacomputers.ck.page/0b55cbbb4b
http://www.facebook.com/inpacomputers
http://www.instagram.com/inpacomputers
www.inpa-computers.be/winkel
www.inpa-computers.be/winkel
http://www.inpa-computers.be/
http://www.facebook.com/inpacomputers
http://www.instagram.com/inpacomputers
https://inpacomputers.ck.page/0b55cbbb4b


 
 

• Zie ook punt 3: Klant is niet verplicht om zijn e-mailadres of telefoonnummer te laten opnemen. Inpa bvba 

kan u echter niet verwittigen indien u gewonnen heeft. U bent in dat geval zelf verantwoordelijk om de 

uitslag te volgen op onze website, nieuwsbrief, Facebook of Instagram. 

10. Inschrijving in de nieuwsbrief van Inpa Computers is volledig vrijblijvend en niet verplicht. De winstkansen van de 

klant worden daardoor in geen geval beïnvloed. Wanneer u inschrijft, kunnen wij u echter wel op de hoogte brengen 

van de actie en uw stand – d.w.z. aan welke loting u meedoet. 

11. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt Inpa bvba zich het recht om deelnemers 

uit te sluiten, het recht op de prijs te laten vervallen of om niet tot het uitkeren van de prijs over te gaan. 

12. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. 

13. De winnaar heeft de mogelijkheid de prijs te verzilveren bij Inpa Computers, Kloosterstraat 86, 2180 Ekeren vóór  

28 februari 2023. Na deze datum vervalt het recht op de gewonnen prijs. 

14. Inpa bvba kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de 

actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt. 

15. Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd. 

16. Er vallen 3 prijzen te winnen: 

• Prijs Loting 1: Asus Laptop X515JA-BQ2033W  >> Waarde: €549  

• Prijs Loting 2: Samsung Galaxy Tab A8 >> Waarde: €279  

• Prijs Loting 3: Houten laptopstandaard van Coque En Bois>> Waarde: €129  

Deze prijzen kunnen worden aangepast door Inpa Computers. In dat geval zullen prijzen aangeboden worden met 

dezelfde aankoopwaarde. 

17. De prijzen zijn exclusief garantie, diensten, verzending, software of hardware.  

18. De prijs is niet inwisselbaar voor geld, korting of andere goederen. 

19. Medewerkers van Inpa bvba zijn uitgesloten van deelname.  

20. De persoonsgegevens die in het kader van de winactie worden verkregen, wordt alleen gebruikt door Inpa bvba 

om de winnaars te informeren en om deze te vermelden op de website www.inpa-computers.be en de sociale media. 

Deze worden niet verstrekt aan derden. De verstrekte gegevens zullen in overeenstemming met de GDPR worden 

gebruikt.  

https://inpacomputers.ck.page/0b55cbbb4b
https://www.inpa-computers.be/product/asus-x515ja-bq2033w/
https://www.inpa-computers.be/product/samsung-galaxy-tab-a8samsung-galaxy-tab-a8
http://www.inpa-computers.be/


 
 

21. Heeft de klant zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van Inpa Computers, dan komen zijn gegevens terecht in het 

programma ‘Convertkit’. Van daaruit worden nieuwsbrieven verzonden. De klant heeft ten alle tijden het recht om 

zich uit te schrijven voor deze lijst. De verstrekte gegevens zullen in overeenstemming met de GDPR worden gebruikt. 

22. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Inpa bvba. 

24. Op deze voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing. 

25. Deelname aan de actie betekent instemming met de gestelde voorwaarden. 

26. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname. 

27. De factuurdatum moet zich bevinden tussen 01/10/2022 en 31/12/2022. 

27. Voor vragen en/of klachten kan contact worden opgenomen met Inpa bvba. De klant kan de contactgegevens 

vinden op www.inpa-computers.be . Hij ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of 

via e-mail een reactie. 

http://www.inpa-computers.be/

