
MODALITEITEN VAN DE P&Q-ACTIE VANWEGE DE P&Q GROUP 

De hierna beschreven actie van de P&Q Group vindt plaats naar aanleiding van de samenwerking 

tussen de zelfstandige AXA Bankagentschappen Brugge, Zwevegem en Rollegem, tevens 

Onafhankelijke Verzekeringsmakelaars onder de vennootschap Price & Quality Financial Services 

nv.   

Onze klanten werden per brief over de samenwerking geïnformeerd. In dezelfde brief werd de P&Q- 

actie aangekondigd waarvoor men zich als deelnemer kon inschrijven op de actie-website via 

www.wieonskentwint.be of www.actie.p-q.be 

Tevens wordt aan het brede publiek via Facebook, Instagram, maar ook via de P&Q Group krant, 

editie 2019/1 “De Essentie / P&Q – infokrant” de mogelijkheid geboden zich in te schrijven voor 

deelname aan deze actie. De krant werd selectief bedeeld in papieren versie én is beschikbaar in alle 

vestigingen de P&Q Group. Een elektronisch versie van de P&Q – infokrant staat gepubliceerd op 

issuu.com/pqgroup/docs/pqkrant 

De actie wordt georganiseerd door Price & Quality Consulting nv, Dahlialaan 21, 8670 Oostduinkerke, 

BTW BE 0460.933.310, RPR Gent, Afdeling Veurne, die tevens optreedt als dienstverlener en 

verwerkingsverantwoordelijke voor de overige deelnemende vennootschappen van de P&Q Group: 

Price & Quality Financial Services nv, Avelgemstraat 53/B, 8550 Zwevegem, BTW BE 0461.032.486 

Price & Quality Fun & Construction nv, Gauwelstraat. 82, 8551 Heestert, BTW BE 0836.978.950 

Price & Quality Culinair nv, George Grardplein 2, 8670 Sint Idesbald, BTW BE 0477.844.764 

Multimerk Constructie Center bvba, Mekeirleweg 17/A, 8570 Vichte, BTW BE 0539.826.279 
 

De inhoud van dit reglement is van toepassing op elke deelnemer die intekent op deze P&Q Group 

actie en is op eenvoudig verzoek beschikbaar op de website via www.wieonskentwint.be of 

www.actie.p-q.be of in de P&Q vestigingen op de adressen: 

Kantoren van P&Q Financial Services nv: 

8000 Brugge, ’t Zand 1 – T 050/44 98 98 

8550 Zwevegem, Avelgemstraat 53/B – T 056/76 50 51 

8510 Rollegem, Rollegemplaats 6 – T 056/76 50 52 

 

Golf “Hof ter Hille”, Hof ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke – T 058/59 39 59 

Resto de Rimini, George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 19 78 

Bière sur Mer, Zeedijk 27-28, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 69 83 

dCouvert, Zeedijk 30-31, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 69 83 

La Pequena Bodega, Zeedijk 33, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 69 83 

 

P&Q Fun & Construction nv, 8551 Heestert, Gauwelstraat 82 – T 056/76 50 37 

P&Q Consulting nv, 8550 Zwevegem – T 056/76 50 32 

M2C2 bvba, Mekeirleweg 17/A, 8570 Vichte  – T 056/44 93 22 
 

De P&Q Group actie heeft als doelstelling om zo veel mogelijk personen kennis te laten maken de activiteiten van de respectievelijke P&Q-

vennootschappen. Alle gegevens welke valse of onjuiste informatie bevatten (bijvoorbeeld valse identiteit, vals adres) of frauduleuze 

deelname leiden ertoe dat het inschrijvingsverzoek tot deelname aan de P&Q actie niet in aanmerking wordt genomen. Onleesbare of 

onvolledige verzoeken kunnen niet worden ingewilligd. De deelnemers geven toestemming om hun identiteit en opgegeven adressen te 

controleren. Aan de promotionele actie, zonder intekenverplichting voor product of dienst bij P&Q Financial Services nv, kunnen 

meerderjarige personen die in België gevestigd zijn deelnemen. Als verwerkingsverantwoordelijke voor de P&Q Group past P&Q Consulting 

nv een verwerking toe die de organisatie en het beheer van een promotionele actie tot doel heeft. De privacy-regeling is steeds te 

consulteren op http://www.p-q.be/privacy. Voor informatie neemt u contact op met onze Data Protection Officer, schriftelijk via e-mail te 

bereiken op P&Q Consulting nv, Avelgemstraat 53/B, 8550 Zwevegem - via email op dpo@p-q.be  

http://www.wieonskentwint.be/
http://www.actie.p-q.be/
https://issuu.com/pqgroup/docs/pqkrant
http://www.wieonskentwint.be/
http://www.actie.p-q.be/
http://www.p-q.be/privacy
mailto:dpo@p-q.be


Voor de duidelijkheid worden de actie-voorwaarden apart toegelicht in 2 afzonderlijke rubrieken: 

 

1. U bent klant bij P&Q Financial Services nv en kreeg per post een brief met de aankondiging 

van de samenwerking tussen de kantoren Brugge, Zwevegem en Rollegem 

Bij de brief was dergelijke Jeton bijgesloten. 

 Deze kan u tot 31 december 2019 waardevol inzetten in één van onze restaurants (*): 

 
Golf “Hof ter Hille”, Hof ter Hillestraat 2, 8670 Oostduinkerke – T 058/59 39 59  

Resto de Rimini, George Grardplein 2, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 19 78 

Bière sur Mer, Zeedijk 27-28, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 69 83 

dCouvert, Zeedijk 30-31, 8670 Sint-Idesbald – T 058/51 69 83 

 

Wij raden u wel ten stelligste aan vooraf te reserveren.  

Voor de openingsuren, surf naar www.LekkerAanZee.be,  onder rubriek “Praktisch”. 

Deel bij uw reservatie zeker mee dat u klant bent bij de P&Q Group en deelneemt aan de P&Q actie. 

 
De Sommeliers van P&Q Culinair gaan voor “perfectie” en lieten naar hun smaak, op hun instructies, onder 

eigen merknaam, diverse exclusieve wijnen bottelen: 

P&Q Culinair “Classique” Chardonnay (wit) 

Cuvée P&Q Culinair “Réserve” Chardonnay (wit – houtgelagerd) 

*** 

P&Q Culinair “Classique” Merlot (rood) 

Cuvée P&Q Culinair “Réserve” Cabernet Sauvignon (rood – houtgelagerd) 

P&Q Culinair Pinot Noir “Réserve” 

*** 

P&Q Culinair “Classique” Syrah (rosé) 

 

Bestel bij uw lunch of diner dé P&Q Culinair wijn van uw keuze (*) 

Wanneer u afrekent maakt u zich kenbaar als P&Q klant en geeft u de ober uw JETON.  

Als attentie krijgt u van ons dezelfde fles mee naar huis zodat u nog eens eXtra kan nagenieten. 

Bovendien krijgt u ook nog eens 1 P&Q Jeton  (**) 
 

(*) actie (titel 1) geldig tot en met 30/12/2019 – Maximum 1 fles u aangeboden bij uw eerste bezoek.  

De waarde van de fles wijn kan niet worden omgeruild in geld of andere waarde. 

(**) Ook bij een volgend restaurant-bezoek mag u zich kenbaar maken als klant bij de P&Q Group. Vraag telkens uw P&Q Jeton  bij 

de afrekening. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lekkeraanzee.be/


2. U registreerde zich als deelnemer op de actie-website van de P&Q Group en komt langs in 

één van onze kantoren (Brugge of Zwevegem of Rollegem) en/of doet beroep op gratis 1e 

lijn advies over 1 of meer onderwerpen toegelicht in de P&Q krant. 

U ontvangt steeds 1 P&Q Jeton  (*) wanneer U: 

-zich als deelnemer registreerde op de actie-website van de P&Q Group en langs komt op één van 

onze kantoren te Brugge, Zwevegem of Rollegem.  

Kan u zich niet zelf elektronisch registreren?  Vraag een P&Q medewerker dit voor u te doen bij 

bezoek aan één van onze P&Q vestigingen. 

 

U kan eXtra P&Q Jetons  (*) verzamelen wanneer U een afspraak maakt met één van de P&Q 

experten: 
- voor successieplanning in het kader van “het nieuwe erfrecht” (pg. 4 tem 7 - P&Q krant); 

- in het kader van de fiscaal aftrekbare “rechtsbijstandverzekering” (pg. 9 - P&Q krant); 

- voor advies rond de “zorgvolmacht” (pg. 10 - P&Q krant); 

- voor informatie rond “Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers” (pg. 11 – P&Q krant); 

- voor optimalisatie van “samenlevingsvormen” (pg. 14/15 – P&Q krant); 

- voor een “persoonlijke financiële analyse” of “planmatig sparen (pg. 15 en 18 - 19 – P&Q krant); 

- voor een volledige “verzekeringsaudit” zowel als particulier als zelfstandige (pg. 30 – P&Q krant); 

- voor aanvraag offerte ombouw bij M2C2 bvba (pg. 22 tem 24 – P&Q krant). 
 

HOE VERHOOGT U UW KANSEN EN HOE VERLOOPT HET PRAKTISCH? 

 

Wanneer u langskomt in één van onze kantoren te Brugge, Zwevegem of Rollegem doet uw P&Q  

vertrouwenspersoon nazicht van uw registratie als deelnemer aan de P&Q actie. Geldig 

geregistreerd? U krijgt onmiddellijk een P&Q jeton! 

 

Maakt u als deelnemer aan de P&Q actie tevens een afspraak voor vrijblijvend 1e lijn advies voor het 

onderwerp van uw keuze dan krijgt u als dank voor uw interesse en de tijd die u ervoor vrijmaakte, 

na uw adviesgesprek, een eXtra P&Q Jeton (*). U kan uiteraard ook voor de andere onderwerpen uit 

de P&Q krant een adviesgesprek vragen en hierdoor nog eens P&Q Jetons (*) verwerven. 

 

Wie zich als deelnemer inschrijft om aanwezig te zijn op een van de informatieavonden die op 

verschillende data en locaties (te Brugge, Zwevegem of Rollegem en (Golf)Oostduinkerke) zullen 

doorgaan krijgt tijdens de info-avond nog een eXtra P&Q Jeton (*) overhandigd. 

 
(*) Dit luik van de actie (titel 2) is geldig tot en met 31 maart 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOE MAAKT U KANS OP DE HOOFDPRIJS? 

EEN VERBLIJF VAN 5 DAGEN IN LUXE-RESORT TE SPANJE, BENISSA 
 

 Elke deelnemer bezorgt ten laatste op donderdag 30 april 2020 al zijn (tot en met 31 maart 

2020)  verzamelde P&Q Jetons  (*) aan één van onze kantoren (Brugge of Zwevegem of 

Rollegem). 

 Uw P&Q vertrouwenspersoon zal uw afgifte bevestigen op het Email adres waarmee u zich 

registreerde voor de P&Q-actie. De Email zal de datum van afgifte evenals het aantal 

afgegeven P&Q Jetons vermelden.  

 Per P&Q Jeton (*) neemt u deel aan de wedstrijdvraag en maakt u telkens een kans op de 

hoofdprijs. U ontvangt hiervoor uw persoonlijk deelnemingsformulier op naam met 

vermelding van het aantal keer u deelneemt en kan antwoorden op de hiernavolgende 

wedstrijdvraag. 

U deponeert het door u ingevulde persoonlijke wedstrijdformulier uiterlijk op 25 mei 2020 in de urne 

van uw kantoor. 

 
In de P&Q kantoren te Brugge, Zwevegem en Brugge staat een geschenkmand met de 6 flessen van 

het assortiment P&Q Culinair wijnen én 6 flessen Neutebier verpakt in houten flessenhouder. 

Op woensdag 27 mei 2020 staat Alejandro (oudste kleinkind van de familie Nuytten - dan intussen 11 jaar) in zijn outfit 

met de geschenkmand wijnen én flessenhouder met Neutebier op de elektronische weegschaal.  

De wedstrijdvraag luidt: 

 Hoeveel bedraagt het totale gewicht uitgedrukt in gram? 
 

De deelnemer die het gewicht correct heeft geschat of het dichtst weet te benaderen wint de 

hoofdprijs: Een verblijf van 5 dagen (verplaatsing niet inbegrepen, verplaatsing door de winnaar zelf te regelen) in een 

luxe-resort te Spanje, Benissa voor de winnaar en zijn gezin (op basis van domicilieverblijf op het Belgisch adres van 

de winnaar). 

In geval van ex aequo wordt de winnaar weerhouden met het hoogste aantal P&Q Jetons. Is er dan 

nog een  ex aequo stand dan wordt de winnaar bepaald bij lottrekking.  

Het Bestuursorgaan van P&Q Consulting nv staat in voor de organisatie van de wedstrijd en aankondiging van de winnaar. Tegen haar 

beslissing is geen verhaal mogelijk. 

 
(*) Dit luik van de actie (titel 2) is geldig tot en met 31 maart 2020 

 

 

 

 

 

 



HOE UW P&Q JETONS VERZILVEREN TEGEN EEN GRATIS GESCHENK? 

U verdient een gratis geschenk, met plezier en als dank door P&Q Group aan u geschonken als u  

 3 P&Q Jetons  (*) wist te verzamelen  

 én minstens langskwam op één van de verkooppunten te Brugge, Zwevegem, Rollegem voor 

één gratis 1e lijn advies 

Hoe méér jetons hoe waardevoller uw geschenk! 

Aantal P&Q Jetons  

 
GESCHENK 
 

 

3  

 
1 fles wijn P&Q Culinair “Classique” 
Keuze uit: 

P&Q Culinair “Classique” Chardonnay (wit) 
P&Q Culinair “Classique” Merlot (rood) 
P&Q Culinair “Classique” Syrah (rosé) 

 

 

4  

 
1 fles wijn P&Q Culinair “Cuvée” 
Keuze uit: 

Cuvée P&Q Culinair “Réserve” Chardonnay (wit – houtgelagerd) 
Cuvée P&Q Culinair “Réserve” Cabernet Sauvignon (rood – houtgelagerd) 

 

 

5  

 
1 fles wijn P&Q Culinair Pinot Noir  

P&Q Culinair Pinot Noir “Réserve” 

 

 

6  
 

 
 
6-pack Tripple “Neutebier” 
 

 

(*) Dit luik van de actie (titel 2) is geldig tot en met 31 maart 2020 

De waarde van het geschenk kan niet worden omgeruild in geld of andere waarde. 

Maximum 1 geschenk per geldig geregistreerde deelnemer aan de actie. 

BONUS 

Ook met de P&Q Jetons die u reeds verzilverde voor een geschenk kan u blijven deelnemen voor het 

winnen van de hoofdprijs. 
 

 Uw P&Q vertrouwenspersoon zal uw afgifte bevestigen op het Email adres waarmee u zich 

registreerde voor de P&Q-actie. De Email zal de datum van afgifte evenals het aantal 

afgegeven P&Q Jetons vermelden.  

 Per P&Q Jeton (*) neemt u deel aan de wedstrijdvraag en maakt u telkens een kans op de 

hoofdprijs. U ontvangt hiervoor uw persoonlijk deelnemingsformulier op naam met 

vermelding van het aantal keer u deelneemt en kan antwoorden op de hiernavolgende 

wedstrijdvraag 

U deponeert het door u ingevulde persoonlijke wedstrijdformulier uiterlijk op 26 mei 2020 in de urne 

van uw kantoor. 



HOE NOG EENS UW P&Q JETONS INZETTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN 

EEN UITZONDERLIJKE KORTING DIE KAN OPLOPEN TOT 30% BIJ 

AANKOOP VAN EEN VAN DE P&Q SELECTIES VAN P&Q FUN&CONSTRUCTION? 
 

EXTRA VOORDEEL 

De P&Q Jetons die u reeds verzilverde voor een geschenk en/of waarmee u deelneemt voor het 

winnen van de hoofdprijs kan u nog eens gebruiken om van een uitzonderlijke korting te genieten bij 

aankoop van een product geselecteerd uit de shop van P&Q Fun&Construction. Het gaat steeds 

over een selectie van hoogstaande kwalitatieve producten. 
 

Op alle producten opgenomen in de P&Q-actie-catalogus kan elke deelnemer in functie van het 

aantal P&Q Jetons die hij verzamelde genieten van korting van 15%, 20%, 25% of 30% op de normale 

verkoopprijs. Behoudens andere vermelding in de P&Q-actie-catalogus zijn onderstaande kortingen 

van toepassing in functie van de door de deelnemer verzamelde P&Q Jetons: 
 

Aantal P&Q Jetons  

 
KORTING P&Q-actie 

op producten P&Q-actie-catalogus 
 

2  

 

15 % 

3  

 

20 % 

4  
25 % 

5  
30 % 

 

(*) Dit luik van de actie (titel 2) is geldig tot en met 31 maart 2020 

Een voorbeeld: 

P&Q Fun & Construction zorgt met haar vuurtafels voor een terras- en tuinbeleving die u en uw gasten in vuur 

en vlam zal zetten. De tafels in composiet of teakhout ogen bijzonder stijlvol en staan garant voor sfeervolle 

momenten met vrienden en familie. De tafels worden kant en klaar afgeleverd bij u thuis. U kan ze meteen 

gebruiken. Er zijn verschillende tafelvormen en accessoires voor camouflage van de brander en gasflessen. Laat 

u adviseren. 

Een vuurkorf op gas (exclusief gasfles) kost 890 EUR (inclusief BTW). Deelnemer Axel registreerde zich, 

ging tafelen in de Rimini en vroeg een adviesgesprek voor planmatig sparen en verzekeringsaudit. Er werd 

tevens deelgenomen aan een Info-sessie. Hij verzamelde 5 P&Q Jetons. Betrokkene koos als geschenk een fles 

wijn Cuvée P&Q Culinair “Réserve” Chardonnay (wit – houtgelagerd) en kon 5 keer deelnemen aan de wedstrijd-

vraag voor de hoofdprijs. De 5 P&Q Jetons kunnen nog eens ingezet worden voor het verkrijgen van een 

korting van 30% (267 EUR) bij de aankoop van dit type vuurkorf op gas. De vuurtafel kost uiteindelijk 623 EUR 
(inclusief BTW). 

Alle voor u geselecteerde P&Q Specials (parasols, tuinmeubelen, etc….) worden beschikbaar gesteld op actie-

website via www.wieonskentwint.be of www.actie.p-q.be onder de rubriek P&Q-actie-catalogus. 

Zwevegem, 16/08/2019 – reglement P&Q actie (eindigend op 31/03/2020) 

http://www.wieonskentwint.be/
http://www.actie.p-q.be/

