
 

Wedstrijdreglement “Win 40.000 euro energetisch renovatiebudget” 
 

1. DE WEDSTRIJD 

1.1 DOEL 

De winnaar van de wedstrijd ontvangt van hypotheek.winkel een bedrag ten belope van 40.000 euro aan 

energetisch renovatiebudget. 

Deelname aan de wedstrijd kan enkel via het inschrijvingsformulier dat je kan invullen op de pagina 

www.hypotheekwinkel.be/win-40000-energetisch-renovatiebudget. 

 

1.2 DUUR 

De wedstrijd loopt van 01/11/2022 00,00 uur tot en met 15/12/2022 23.59. 

1.3 DATUM BEKENDMAKING WINNAAR 

De winnaar van de wedstrijd wordt ten laatste op 31/12/2022 via Facebook en Instagram bekendgemaakt door 

hypotheek.winkel. Hypotheek.winkel zal de winnaar via de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder contacteren 

aan de hand van de gegevens die werden ingevuld op het inschrijvingsformulier. 

 

2. DEELNAME AAN WEDSTRIJD 

2.1 HOE KAN JE DEELNEMEN? 

Om op geldige wijze te kunnen deelnemen aan de wedstrijd zullen deelnemers:     

• Een afspraak moeten maken op de website www.hypotheekwinkel.be 

• Een dossier hebben op naam van de deelnemer in de vergelijkingssoftware van Hypotheekwinkel BV 

• Via de website de speluitleg en het wedstrijdreglement hebben nagelezen, goedgekeurd en expliciete 

toestemming hebben gegeven. 

• Antwoord moeten geven op een kennis- en een schiftingsvraag.  
 

 

2.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME :  

Enkel meerderjarige natuurlijke personen met woonplaats in België kunnen deelnemen. 

Er is slechts één deelname per dossier bij hypotheek.winkel mogelijk. Deelname in groepsverband is niet 

toegestaan. Per aankoop is er één dossier. Als er voor hetzelfde dossier (aankoop) meerdere kredietnemers zijn, 

is er toch maar één deelname mogelijk.  

Deelnemers moeten alle stappen (cf. artikel 2.1) correct hebben doorlopen. Dit houdt onder meer in dat: 

• Deelnemers naar aanleiding van het gesprek in één van de kantoren van hypotheekwinkel, mogelijks 

zowel fysiek als via video-call, beschikken over een dossier bij hypotheek.winkel, 

• Deelnemers hun contactgegevens correct hebben ingevuld, in overeenstemming met de gegevens op 

hun identiteitskaart, 

• Deelnemers het wedstrijdreglement volledig hebben aanvaard, 

• Het dossier van de deelnemers mag nog niet in akte zijn gegaan op het moment van de inschrijving voor 

de wedstrijd, 

• De deelnemers hebben een minimum ontleend bedrag ter waarde van 50.000 euro afgesloten bij 

hypotheek.winkel, 

 

 

2.3 CONTROLE VAN DEELNAME 

Deelnames die niet beantwoorden aan de voorwaarden van dit wedstrijdreglement komen niet in aanmerking. 

Hypotheekwinkel BV krijgt/heeft het recht om te controleren of de deelnemers aan alle voorwaarden van het 

wedstrijdreglement voldoen. 

Dit houdt onder meer in dat: 

• Hypotheekwinkel BV op ieder ogenblik aan de deelnemers kan vragen om hun identiteit te bewijzen, 

• Hypotheekwinkel BV kan beslissen om deelnemers die niet voldoen aan de voorwaarden van het 

wedstrijdreglement uit te sluiten van verdere deelname aan de wedstrijd en hen eventuele winst van de 

wedstrijd te ontzeggen. 

• Laattijdige, onvolledige of foute deelnames worden niet in aanmerking genomen. 

 

De wedstrijd staat onder toezicht van Patrick Suykens, gerechtsdeurwaarder te 2800 MECHELEN, Onder-den-

Toren, 7.  Naast via de eerdergenoemde kanalen Facebook en Instagram wordt de winnaar ook persoonlijk door 

de gerechtsdeurwaarder op de hoogte gebracht.  

 

2.4 BEPALING WINNAAR 

Om kans te maken op de prijs dienen de deelnemers aan alle voorwaarden van het wedstrijdreglement (cf. supra) 

te beantwoorden en onder meer ook wedstrijdvragen te beantwoorden, in het bijzonder een kennisvraag en een 

schiftingsvraag.  

http://www.hypotheekwinkel.be/win-40000-energetisch-renovatiebudget
http://www.hypotheekwinkel.be/


Deze wedstrijdvragen zijn te beantwoorden bij het invullen van het inschrijvingsformulier (cf. artikel 1.1).  

De wedstrijdvragen zijn de volgende: 

• Kennisvraag: Hoeveel kantoren telt hypotheek.winkel op 15/12/2022? 

• Schiftingsvraag: Welk percentage aan dossiers werd voor één kredietnemer ingediend 

door Hypotheekwinkel tussen 01/11/2022 en 15/12/2022? 

 

Als blijkt dat verschillende deelnemers zowel de kennisvraag correct hebben beantwoord en de uitkomst van de 

schiftingsvraag met dezelfde afwijking het dichtst, zowel onder als boven, of op het juiste aantal, benaderen en 

er feitelijk een ex aequo optreedt, is de winnaar die deelnemer die de uitkomst hoger dan het juiste aantal 

inschatte in het nadeel van de deelnemer wiens antwoord lager dan het juiste aantal ligt.  

 

Als er dan nog een ex aequo is, is de deelnemer diegene die het vroegste (in tijd) zijn antwoorden op de 

wedstrijdvragen heeft ingediend. Als opnieuw een ex aequo dreigt, dan is de winnaar die deelnemer die het eerst 

zijn volledige dossier volgens de checklist bij de kredietgever via Hypotheekwinkel BV heeft ingediend (excl. 

Schattingsverslag). 

 

3. UITSLUITING VAN DEELNAME 

3.1 UITGESLOTEN PERSONEN 

Personeel van Hypotheekwinkel BV en aangesloten vennootschappen alsook andere personen waarmee 

Hypotheekwinkel BV en aangesloten vennootschappen op zelfstandige basis mee samenwerken, mogen niet 

deelnemen aan deze wedstrijd. Ook de gezinsleden en familieleden tot in de derde graad van de voormelde 

uitgesloten natuurlijke personen zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. 

3.2 FRAUDE 

Elke poging tot fraude (misbruik, bedrog, …) zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de 

betrokken deelnemer, onverminderd de overige rechtsmiddelen van hypotheek.winkel. 

 

4. DE PRIJS 

4.1 OMSCHRIJVING VAN DE PRIJS 

De winnaar van de wedstrijd ontvangt van hypotheek.winkel een bedrag ten belope van maximaal 40.000 euro 

die gespendeerd moet worden bij Plan4Home als energetisch renovatiebudget waarbij Plan4Home als 

renovatiecoach optreedt om een energetische scan van de woning te doen. De kostprijs van Plan4Home 

(maximaal 599  EUR) wordt mee verrekend in het te winnen budget.  

 

 

Onder energetisch renovatiebudget worden volgende werken verstaan: dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, 

hoogrendementsglas, zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler, gascondensatieketel, zonnewering, 

afvalwaterzuivering, laadpaal, batterij en een wadi. Ook eventuele werken verbonden aan de energetische 

renovatie kunnen mee opgenomen worden in het gewonnen budget. Plan4Home zal in samenspraak met de 

winnaar vervolgens bepalen welke energetische renovaties met het gewonnen budget uitgevoerd zullen worden. 

 

Indien de prijs niet volledig aan energetische renovaties opgenomen kan worden, dan zal het saldo niet 

aangewend kunnen worden aan andere doelen of uitbetaald worden in contanten.  

 

De prijs is niet deelbaar, niet overdraagbaar, niet ruilbaar en dient te worden aanvaard zoals de prijs is voorzien. 

 

4.2 TOEKENNING VAN DE PRIJS 

 

Als de winnaar niet bereikt kan worden aan de hand van de contactgegevens binnen de 2 weken na de 

bekendmaking van de winnaar behoudt Hypotheekwinkel BV zich het recht voor de prijs niet uit te reiken. 

 

De uiterlijke datum voor het verlijden van de kredietakte bij de notaris is 31/12/2023.  

Ingeval niet aan deze voorwaarde is voldaan, behoudt hypotheek.winkel zich het recht voor de prijs niet uit te 

reiken.  

 

Als om één of andere reden de samenwerking tussen Hypotheekwinkel en de winnaar verbroken worden, heeft 

deze laatste geen recht op de prijs of enige schadevergoeding daaromtrent. 

 

5. ALGEMEEN 

5.1 ORGANISATOR 

De organisator van de wedstrijd is de Besloten Vennootschap HYPOTHEEKWINKEL, met vennootschapszetel 

te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg, 643, en met ondernemingsnummer 0474.087.795. 

 

5.2 TOEZICHT 



De Besloten Vennootschap HYPOTHEEKWINKEL staat onder het toezicht van de Autoriteit voor Financiële 

Diensten en Markten (FSMA). Dit orgaan houdt, samen met de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op 

de Belgische financiële sector. 

 

5.3 FINANCIELE DIENST 

 

Geen Garantie op krediet (door Hypotheekwinkel) 

 

 

 

 

5.4 COMMUNICATIE 

Over het verloop van de wedstrijd zal noch door Hypotheekwinkel BV noch door de gerechtsdeurwaarder op 

enigerlei wijze gecommuniceerd worden. Alle beslissingen die zij omtrent deze wedstrijd nemen, zijn 

onherroepelijk en bindend.  

 

5.5 PUBLICATIE 

De winnaar van de wedstrijd verleent Hypotheekwinkel BV het recht om zijn/haar naam te vermelden op haar 

sociale mediakanalen, website en andere mogelijke communicatiekanalen van hypotheek.winkel. Daarnaast kan 

er ook een kort interview afgenomen worden met de winnaar van de prijs. 

 

5.6 PRIVACY 

Enkel de gegevens van de winnaar worden veilig opgeslagen in onze database. De gegevens worden 

vertrouwelijke behandeld en worden nooit aan derden verstrekt of verkocht. 

Dit met uitzondering van eventueel vermelde bijzondere deelnamevoorwaarden of wanneer daar door de 

deelnemer uitdrukkelijk toestemming wordt voor gegeven. 

De winnaar verleent door zijn of haar loutere deelname automatisch en onvoorwaardelijk aan Hypotheekwinkel 

BV de toestemming tot publicatie van zijn of haar naam, alsook de identificatie als winnaar van de wedstrijd, en 

verzaakt aan alle rechten daaromtrent. 

Toegang tot de gegevens door Hypotheekwinkel BV of door hen aangewezen personen dient uitsluitend voor de 

selectie van de winnaar. Dit kan nagelezen worden via onze Privacy Policy, waarin wordt uiteengezet hoe de 

persoonsgegevens worden verwerkt. 

 

5.7 WIJZIGINGEN WEDSTRIJD 

Hypotheek.winkel behoudt zich het recht voor, in samenspraak met de gerechtsdeurwaarder, de wedstrijd of het 

verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit 

rechtvaardigen. Indien de wedstrijd toch zou onderbroken, uitgesteld, geannuleerd of gewijzigd worden, dan zal 

hypotheek.winkel hiervoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

 

5.8 TECHNISCHE PROBLEMEN 

Hypotheek.winkel is niet verantwoordelijk voor welke mogelijke storingen, pannes of andere problemen die een 

gevolg zijn van de internetverbinding of het gebrek daaraan van de deelnemer. 

 

5.9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de verwijzingsregels inzake 

internationaal privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor 

alle geschillen die kunnen rijzen over het wedstrijdreglement. 

 

 


