Win een plaatsje in de volgwagen tijdens ‘Dwars door het Hageland’ op zaterdag 5 juni
Als u gewonnen heeft, wordt u hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld
1.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Luxauto NV., ond. nr. 0400.062.444, met zetel te
Roterijstraat 109 - 8790 Waregem, hierna ‘de organisator’ of ‘Luxauto’ genoemd.

2.

De deelnemers moeten enkele vragen rond Luxauto beantwoorden. De schiftingsvraag bepaalt
uiteindelijk de definitieve winnaar.

3.

Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich te registreren via de link in de online advertentie van
het Nieuwsblad. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor de
organisator.

4.

Volgens de geldende GDPR voorschriften worden de gegevens van de deelnemers niet
gebruikt voor publiciteitsdoeleinden. De persoonsgegevens worden 3 maanden bewaard en
nadien verwijderd uit ons bestand.

5.

De deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk
product of dienst dan ook.

6.

De wedstrijd loopt van 20/5 8u t.e.m. 30/5 tot 00u, de winnaar wordt bekendgemaakt op
maandag 31/5.

7.

De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon dewelke de leeftijd van 18
jaar bereikt heeft en die woonachtig is in België.

8.

De gewonnen prijs kan niet ingeruild worden voor andere producten of diensten.

9.

Eenzelfde persoon kan slechts één keer deelnemen.

10. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van de organisator, de omstandigheden
dit vereisen. De organisator kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of
andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege de organisator.
11. Indien door de Coronamaatregelen de wedstrijd niet kan doorgaan, kan Luxauto niet
verantwoordelijk worden gesteld voor het niet-nakomen van eerder gemaakte afspraken.
12. Door hun deelname aan de actie verbinden de particulieren zich tot de onvoorwaardelijke en
volledige aanvaarding van huidig reglement.
13. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht
voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van de deelname van deze en/of andere
wedstrijden uit te sluiten.
14. De winnaar wordt persoonlijk door Luxauto gecontacteerd. De eventuele winnaar aanvaardt via
zijn deelname aan de wedstrijd dat zijn/haar naam bekend wordt gemaakt door de organisator
via diens Facebookpagina, evenals diens identificatie als deelnemer aan de wedstrijd, en
verzaakt aan alle rechten daaromtrent. Door zijn deelname aan de wedstrijd en door het enig
feit zijn/haar e-mailadres te hebben ingegeven, verklaart de deelnemer zich akkoord met het
gebruik van de gegevens voor zijn identificatie en de contact opname in de veronderstelling dat
hij/zij wint.
Het reglement is beschikbaar op volgende website www.luxauto.be en op de hoofdzetel van de
organisator.

