Wedstrijdreglement
“Bij aankoop van een stockwagen in de periode van 15/5/2017 t.e.m. 30/6/2017 kan U deelnemen
aan de wedstrijd waarbij u kans maakt tot het winnen van één van de reischeques”
1. Dit reglement is van toepassing op wedstrijd georganiseerd in het kader van de stockwagenactie
(verder te noemen: de “Actie”) exclusief van Garage Philip Boden NV, met maatschappelijke zetel
te 3700 Tongeren aan de Luikersteenweg 204, België, ingeschreven in de KBO onder nummer
BE0436533553, Garage Michel NV, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg
204, België (en uitbatingszetel gevestigd te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4, België) ingeschreven in
de KBO onder nummer 0860.890.143 en Boden Brussels NV, met maatschappelijke zetel te 1080
Brussel, Gentsesteenweg 528, België, ingeschreven in de KBO onder nummer 0507.638.018.
(verder te noemen ”de Organisator”). De wedstrijd heeft als doel de promotie van de verkoop van
de (nieuwe) stockwagens verkocht onder het merk Opel en loopt van 15 mei 2017 tot en met 30 juni
2017. Teneinde deel te kunnen nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer een nieuwe stockwagen
te hebben aangekocht tijdens de Actie, het is te zeggen in de periode vanaf 15 mei 2017 tot en met
30 juni 2017, waarbij de aangekochte stockwagen ook tijdens die periode in België in het verkeer
dient gebracht te worden.
2. De Actie en de daaraan gekoppelde wedstrijd wordt bekend gemaakt via de digitale kanalen van
de Organisator (Facebook Account en website)en via een publicatie in de lokale kranten.
3. Deelname aan de wedstrijd kan enkel na de aankoop van een nieuwe stockwagen in één van de 3
vestigingen, Tongeren, Hasselt of Brussel en bij in het verkeer brengen van het aldus aangekochte
voertuig in België tijdens de periode van de Actie. Teneinde aan deze wedstrijd te kunnen
deelnemen dient de deelnemers minimaal 18 jaar te zijn. Leden van de jury in het kader van deze
wedstrijd zijn uitgesloten van deelname eraan.
4.De deelnemer die aan de deelnamevoorwaarden voldoet dient zich aan te melden via de website
www.garageboden.be/stockdeals-nl met vermelding van zijn volledige identiteitsgegevens. De
deelnemer dient huidig wedstrijdreglement, dat op deze voormelde website weergegeven is,
uitdrukkelijk te aanvaarden.
5. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich in ieder geval akkoord met de
toepasselijkheid van dit wedstrijdreglement.
6. In het kader van de wedstrijd dient de deelnemer de hiernavolgende vraag te beantwoorden:
“Hoeveel nieuwe stockwagens zullen er in de periode tussen 15 mei 2017 en 30 juni 2017 door de 3
vestigingen die huidige wedstrijd organiseren tezamen verkocht worden?”
Tijdens dezelfde periode in het jaar 2016 werden door de 3 vestigingen die huidige wedstrijd
organiseren tezamen ….. nieuwe voertuigen verkocht (zowel stockwagens als niet-stockwagens).
7. De deelnemers die de wedstrijdvraag correct beantwoorden winnen één van de hierna vermelde
prijzen. Indien er meer deelnemers het correcte antwoord op de vraag hebben gegeven zullen de
winnaars van de prijzen bij lotsrekking door de jury worden gekozen.
8. Op 10 Juli 2017 zullen de winnaars persoonlijk op de hoogte gebracht worden.
9. De prijs bestaat uit 1 cadeaucheque met een waarde van €1.000; 2 cadeaucheques met een
waarde van € 500.
Deze cadeaucheques zijn van Thomas Cook en kunnen gebruikt worden in het kader van het boeken
van een reis in de reisbureaus van Thomas Cook. De cadeaucheques kunnen aangewend worden tot
uiterlijk 30 Juni 2018, datum waarna zij elke waarde zullen verliezen.10. De Organisator behoudt
zich te allen tijde het recht voor om deelnemers op gemotiveerde gronden te weigeren en/of in
geval van overtreding van één van de bepalingen van dit wedstrijdreglement of in het geval van
valsspelen te diskwalificeren zonder dat een deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de
Organisator.
11. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Prijs niet toe te kennen, in geval
van overtreding van één van de bepalingen van het wedstrijdreglement, zonder dat de
deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.
12. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste
persoonsgegevens (die verzameld worden via het Facebook account van de betreffende
deelnemer, via de website of rechtstreeks van de betrokken deelnemer) van deelname uit te
sluiten.
13. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een overtreding worden
beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden
deelname(s).
14. De Prijzen zijn persoonsgebonden (en dus niet overdraagbaar) en niet inwisselbaar in geld of

andere prijzen. De Prijzen ondeelbaar en kan alleen aanvaard en aangewend worden zoals ze
worden toegekend.
15. De Prijzen die om welke reden dan ook, niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van de
Organisator. Bij weigering of niet afhaling van een Prijs komt deze eveneens toe aan de
Organisator.
16. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat hun voornaam
en naam op de website en sociale media van de Organisator mag worden gepubliceerd, zonder dat
Organisator ter zake enige vergoeding verschuldigd is. Indien en voor zover vereist, doet de
deelnemer afstand van de rechten die de wet hem/haar ter zake toekent.
17. Indien de winnaars op verzoek van de Organisator meewerken aan andere vormen van
publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars in dit
verband. De winnaars zijn alsdan niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele
(publicatie)materialen zullen de volledige eigendom zijn en blijven van de Organisator.
18. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd, tenzij de Organisator hiertoe
beslist.
19. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt (via
Facebook, via de website, via enig ander kanaal of rechtstreeks van een deelnemer), worden
opgenomen in het gegevensbestand van de Organisator en zullen vertrouwelijk en conform de
toepasselijke wetgeving worden behandeld en beveiligd.
20. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wet van 8 december 1992 aangaande
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van persoonlijke gegevens,
zullen de gegevens van de deelnemers in een databank worden opgenomen en bestemd zijn
om gebruikt te worden door de Organisator, die instaat voor hun behandeling, met het oog op
de totstandkoming en de verwezenlijking van de Actie. De deelnemers hebben een
toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en
beschikken tevens over een verzetrecht om het gebruik van dergelijke gegevens stop te
zetten.
21. Indien de deelnemer tijdens het registratieproces hiervoor heeft gekozen en de
respectievelijke check-box heeft aangevinkt, dan zal de Organisator zijn persoonsgegevens
tevens gebruiken met het oog op direct marketing-doeleinden.
22. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven
omschreven doeleinden.
26. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator.
23. Klachten of vragen omtrent het wedstrijdreglement en de wedstrijd dienen aan de
gerechtsdeurwaarder Modero gericht te worden. De gerechtsdeurwaarder kan bereikt worden hetzij
per post op het adres Kielenstraat 95, 3700 Tongeren , hetzij per elektronische post op it@moderolimburg.be, hetzij telefonisch op het nummer 012 37 37 37. Alle beslissingen van de
gerechtsdeurwaarder worden als definitief beschouwd. Verzoeken in het kader van de rechten die
deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, dienen verzonden te worden hetzij per
post naar de adressen van de Organisator, hetzij per elektronische post naar
customerservice@garageboden.be hetzij telefonisch op het nummer 0800 90 909.
24. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie (telefoon, internetverbinding,
verplaatsingskosten ...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen de
deelnemers hun kosten voor deelname aan de Actie terugvorderen van de Organisator.
25. Deelname aan de Actie is geheel op eigen risico van de deelnemer.
26. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout kunnen
niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.
27. De Organisator is niet verantwoordelijk voor welke storing dan ook van een deelname, of zulke
storing nu veroorzaakt wordt door overmacht of door andere factoren die buiten de wil en de
controle van de Organisator vallen.
28. De organisator houdt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik te schorsen of in te
trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen en dit zonder enig
recht op compensatie of tegemoetkoming ten aanzien van de deelnemer.
29. Het wedstrijdreglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en
uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor
eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het wedstrijdreglement.

