Actievoorwaarden "Beleef een onvergetelijke ervaring"
Bridgestone actie – een ervaring bij aankoop van zomer of all-season banden
vanaf 17 inch,
België, Luxembourg en Nederland
PRINCIPE
A. Koop banden
• Koop en laat 2 of 4 Bridgestone zomer of all-season-banden van 17 inch of groter
monteren tussen 1 en 30 april 2019.
B.
•
•
•

Registreer en kies uw ervaring
Surf naar www.promotionbridgestone.com
Vul alle velden in en laadt uw factuur op vóór 15-05-2019, middernacht
U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw deelname.

C. Ontvang uw ervaring
• U ontvangt uw cadeaubon voor uw ervaring per post na maximum 6 tot 8 weken, op
voorwaarde dat uw deelname conform de actievoorwaarden is.
ORGANISATOR
1. De actie "Bridgestone actie – een ervaring bij aankoop van zomer of all-season banden
vanaf 17 inch" (hierna te noemen "de Actie") wordt georganiseerd door het bedrijf
Bridgestone Europe NV/ SA Netherlands branch, K.v.K 66469767 en Bridgestone
Europe NV/SA, Belgium Luxembourg Sales Division, RPR Brussel - 0441.192.820
(hierna te noemen "de Organisator").
2. Voor het uitvoeren van deze promotie heeft de Organisator een partner, gespecialiseerd in
het aanbieden van ervaringen online, genaamd Surprise Factory, ingeschakeld.
Er wordt bepaald dat de verantwoordelijkheid van de Organisator beperkt is tot de afgifte van
de cadeaubon aan deelnemers die hebben voldaan aan de voorwaarden die in deze
verordening zijn vastgelegd. De keuze van de ervaring of activiteit waartoe het cadeaubon
toegang geeft, is echter de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemer, die erkent dit
te hebben gelezen, inclusief de aansprakelijkheidsclausule. De aanbieder van de activiteit of
ervaring gekozen door de winnaar is als enige verantwoordelijk voor de organisatie en
uitvoering van de activiteit. Voor vragen en / of klachten met betrekking tot de activiteit of het
gebruik van de Cadeaubon, moet de deelnemer contact opnemen met de leverancier van de
activiteit.
3. De Actie betreft de ontvangst van een Cadeaubon voor een ervaring naar keuze uit de
gelecteerde ervaringen voor deze actie bij de gelijktijdige aanschaf (op één factuur) inclusief
montage in Nederland, België of Luxemburg van twee (2) of vier (4) losse Bridgestone
zomer of all-season banden voor personenwagens, 4x4/SUV- of bestelwagens van 17
inch of groter (hierna te noemen "de Banden") bij dezelfde bandenleverancier in België,
Luxemburg of Nederland tussen 01-04-2019 en 30-04-2019 (inclusief). De actie is niet geldig
op bandenkits (=verkoop van band + velg als één geheel).
4. Deze promotionele actie is geldig van 01/04/2019 tot en met 30/04/2019.
5. Deze Actie geldt uitsluitend voor particulieren met een woonadres in Nederland, België of
Luxemburg (hierna te noemen "de Klant").

6. De ervaringen worden aangeboden in de vorm van een Cadeaubon. Het aanbod van ervaring
is afhankelijk van het aantal aankochte banden en uw keuze van land en taal wanneer u zich
aanmeldt op de website:
Voor België, Vlaanderen:
2 banden  Heerlijk dagje wellness!
 Whisky degustatie!
 Wijnproeverij in een kasteel!
 Beer Experience!
 Ontdek Antwerpen in een vintage busje!
 Bezoek een watertempel!
 Uniek in heel Europa... Grotbiken!
 Wadlopen en Wellness!
 Dineren met uw handen in klein Ethiopië!
 Vlieg door het heelal en ervaar het blotevoetenpad!
 Rondvaart door de Gentse binnenstad!
 Picknick in het Kasteelpark!
 Culinaire fietsroute!
 Leer surfen of kiten aan de kust!
 Zelf Bier brouwen!
4 banden  Garnalen vissen op de Noordzee!
 Skiën of snowboarden en eten!
 Shoppen met een Personal Shopper!
 Brunchen in een Schouwburg!
 VIP Cinema arrangement!
 Ga Indoor Skydiven!
 Slipcursus!
 Stadswandeling met 3-gangen diner!
 Gezellig samen varen en picknicken!
 Off-road én quad rijden!
 Scheuren in dé Ferrari 360 Modena!
 Flyboarden!
 Bestuur nu zelf een vliegtuig!
 Professionele fotoshoot!
 Bierdegustatietocht met diner voor twee!
Voor België, Wallonië en Luxemburg:
2 banden Belgische bierproeverij
Vaar door de stad Gent!
Adrenaline-activiteiten!
Bezoek een watertempel!
Picknick in het park!
Een heerlijke high-tea in Brugge
Knuffelworkshop met koeien!
Culinaire fietsroute!
4 banden Garnalen vissen in de Noordzee!
"VIP Shopping"-pakket in Genk!
Brunchez in een theater!
Slipcursus!
Ga samen zeilen en picknicken!
Terreinwagens en quads!
Ontdek flyboarden!
Wandelen, bier proeven en avondeten voor 2!
Workshop met roofvogels!
Een dag samen op een Vespa!
Zwemmen en dineren!
Massage en ontspanning in een wellness!
Rij met een quad!

Segway-tocht!
Uitstap met een oldtimer!
Voor Nederland :
2 banden  Wijnproeverij van een Vinoloog!
 Romantiek in de hoogste sauna van Nederland!
 VR race experience!
 Uniek in heel Europa... Grotbiken!
 Blokarting: Zeilen over het strand!
 Whiskyproeverij!
 Beer & Burger cruise!
 Rondleiding Hertog Jan brouwerij met brouwerslunch!
 Slipcursus: leuk én leerzaam!
 Powerboatvaren!
 Romantische avondcruise door Amsterdam!
 RIB boat-experience over de Maas!
 Brunchen op 100 meter hoogte!
 Wadlopen en Wellness!
 Zelf kaas maken!
4 banden  Vlieg geruisloos als een adelaar!
 Blokarten inclusief lunch!
 Royal Tea op het ss Rotterdam!
 Paragliding!
 Maak je eigen wijn!
 Zelf een vliegtuig besturen!
 Avondje lachen en eten in Rotterdam!
 Bestuur een Audi R8: 420 pk!
 Gezellige middag zilveren ring maken!
 Beleef de sensatie: Flyboarden!
 Off-road én quad rijden!
 Indoor skydiven!
 Dineren op het ss Rotterdam!
 Dineren bij de Hertog Jan Brouwerij!
 Maak je eigen sushi!
De ervaring moet worden opgevat als elke dienst of activiteit die de deelnemer aan een
leverancier kan betalen met behulp van een deel van de cadeaubon.
7. Om in zijn Cadeaubon te ontvangen voor de activiteit van zijn keuze, moet de Klant:
a) Tussen 01/04/2019 en uiterlijk 30/04/2019 gelijktijdig 2 (twee) of 4 (vier) Bridgestonebanden van 17 inch of groter aankopen (inclusief montage, bij hetzelfde verkooppunt).
b) Uiterlijk 15/05/2019 (middernacht) de website www.promotionbridgestone.com
bezoeken om zicht te registreren en de ervaring van zijn keuze aan te geven. Alle
gevraagde gegevens moeten worden ingevuld (achternaam, voornaam, straat en
huisnummer, postcode, land, e-mailadres).
c) Een foto of scan uploaden van de originele aankoopfactuur van de banden met daarop
vermeld de aankoopdatum, het kenteken van het voertuig waarop de banden zijn
gemonteerd, de omschrijving van de aangeschafte banden (merk, type en maat), het aantal
aangeschafte banden (2 of 4), de montage en het balanceren en de bedrijfsnaam van het
verkooppunt.
8. Elke onvolledige, onjuiste, onleesbare, niet via de website
www.promotionbridgestone.com geregistreerde of na 15/05/2019 ontvangen aanmelding
is van deelname uitgesloten.

9. Alleen online geregistreerde aanmeldingen komen voor deelname in aanmerking. De
Organisator behoudt zich het recht voor elk verzoek voor deelname aan de Actie te
weigeren indien dit per post wordt ontvangen of indien hierbij de schijn wordt gewekt van
fraude en/of vervalsing van de factuur voor de aanschaf en montage van de Banden of
indien er andere onregelmatigheden worden geconstateerd in verband met de deelname. In
voorkomende gevallen behoudt de Organisator, of iedere andere persoon die hiertoe door
hem gemachtigd is, zich het recht voor het originele exemplaar op te eisen van de factuur
en het kentekenbewijs van het voertuig waarop de Banden zijn gemonteerd. Indien de
fraude is bewezen, is de Organisator gerechtigd om het verzoek tot deelname aan de actie
aan de Klant te weigeren.
10. Ten slotte dient vermeld te worden dat de Organisator niet aansprakelijk kan worden
gesteld voor problemen met het internet en voor de aan internetgebruikers toegebrachte
materiële of immateriële schade, of de schade aan computerapparatuur, telefoons en
hierop opgeslagen gegevens die is toegebracht in het kader van de Actie.
11. Deze actie is gelimiteerd tot 1 verzoek per auto en 2 verzoeken per huishouden (zelfde
naam en/of adres en zelfde IBAN/BIC-nummer, maximaal 4 banden per verzoek).
12. Deze actie kan niet worden gecombineerd met andere lopende acties met betrekking tot
Bridgestone-banden. Elk verzoek dat onleesbaar, onvolledig, onjuist of zichtbaar frauduleus
is, na het verstrijken van de actietermijn is verzonden of niet aan de bovengenoemde
voorwaarden voldoet, wordt beschouwd als niet-conform en komt niet in aanmerking voor
deelname aan deze actie. U ontvangt een e-mail waarin de redenen voor de nonconformiteit worden aangegeven.
Indien het verzoek conform is, ontvangt de Klant zijn Cadeaubon voor de ervaring van zijn
keuze per Post binnen 6 tot maximaal 8 weken na de ontvangst van alle benodigde gegevens.
Elke andere vorm van compensatie is uitgesloten. De Cadeaubonnen kunnen niet
terugbetaald worden en mogen niet doorverkocht worden.
13. De Cadeaubon blijft geldig gedurende één jaar vanaf de datum van uitgave.
14. Elke Klant die deelneemt aan de Actie, wordt geacht kennis genomen te hebben van en
onvoorwaardelijke akkoord te gaan met alle voorwaarden van de Actie die kunnen worden
geraadpleegd op www.promotionbridgestone.com.
15. De kosten voor de deelname worden niet vergoed door de Organisator of zijn partner(s) die
betrokken zijn in de uitvoering van deze promotie.
16. Elk bezwaarschrift moet uiterlijk op 12-07-2019 om middernacht (lokale tijd Brussel) per email op volgend adres infolijn@promolife.be of per telefoon op volgend telefoonnummer +32
2 352 03 90 - zijn ingediend. Na deze datum is de Actie definitief afgesloten.
17. De verzamelde gegevens, door de Organisator of zijn partner(s), om deze promotionele actie
te beheren, worden enkel bewaard gedurende de nodige periode om de actie tot een goed
einde te brengen. Wanneer de vereisten voor statistische verwerking of bevordering van de
evaluatie dat echter vereisen, kan deze periode worden verlengd tot maximaal 6 maanden.
Ze zijn beperkt tot gebruik door Bridgestone Europe NV/SA en elke entiteit gelinkt aan dit
moederbedrijf en kunnen gebruikt worden voor statistische doeleinden. De Klant heeft recht

op toegang, meeneembaarheid, schrapping, rechtzetting, inperking van zijn gegevens en kan
bezwaar aantekenen of klacht indienen via schriftelijke briefwisseling.

De verzamelde gegevens zijn verplicht voor deelname aan de Actie. Indien u echter vóór het
verstrijken van de actietermijn gebruikmaakt van uw recht op verwijdering van uw gegevens,
betekent dit tevens dat u afziet van deelname aan de actie. De Organisator draagt geen
enkele verantwoordelijkheid en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden.
18. De geldigheid, juridische formulering en de uitvoering van deze algemene voorwaarden
worden geregeld door het Belgische of Nederlandse recht en worden onderworpen aan de
bevoegdheid van de Belgische of Nederlandse rechtbank, afhankelijk van de plaats van de
betreffende deelname.
All informatie betreffende de bescherming van uw gegevens, kunt u terugvinden via volgende link.

WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Organisator
Het Bridgestone spel (hierna 'de wedstrijd' genoemd) wordt georganiseerd door Bridgestone Europe
NV/SA (BE 0441.192.820), met het volgende adres als hoofdkantoor: Kleine Kloosterstraat 10, te
1932 Zaventem, België, hierna de organisator genoemd.

2. Duur wedstrijd
De wedstrijd loopt van 1 april 2019 tot 28 april 2019 om 23u 59min 59sec.

3. Deelnemers
Elke natuurlijke persoon met een eigen e-mailadres, die in eigen naam deelneemt en in België of
Groothertogdom Luxemburg domicilie heeft mag aan de wedstrijd deelnemen.
Personeelsleden en hun familie (in loondienst of op zelfstandige basis) van de organisator kunnen
niet deelnemen aan de wedstrijd. Elke participatie door een personeelslid zal ongeldig verklaard
worden en stelt zich bloot aan disciplinaire sancties.

4. Principe van de wedstrijd
De wedstrijd verloopt als volgt: de deelnemer komt op de website www.promotionbridgestone.com
waarop de wedstrijd terug te vinden is. De deelnemer vult naam, voornaam & emailadres in en gaat
akkoord met het wedstrijdreglement.
De deelnemer dient een zo hoog mogelijke score te behalen door het vangen van gereedschap en
het ontwijken van Bloempotten.

5. Het spel is georganiseerd in vier (04) fases of periodes en er is één winnaar per periode
Er zijn 4 periodes:
•
•
•
•

Periode 1 : 01/04 tem 07/04
Periode 2: 08/04 tem 14/04
Periode 3: 15/04 tem 21/04
Periode 4: 22/04 tem 28/04.

De deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer in geen geval tot het aankopen van
welk product of welke dienst dan ook. Elke deelnemer kan tijdens de ganse duur van de wedstrijd

verschillende keren deelnemen. Personen die verschillende keren proberen te spelen door
verschillende namen of verschillende adressen in te voeren worden uitgesloten.

6. De speler die de beste score behaalt op het einde van elke periode, wint het factuurbedrag terug
van zijn aankoop en montage van Bridgestone banden na het doorgeven van zijn factuur aan
Bridgestone naar het adres dat bovenaan vermeld staat. Bij een ex aequo wint de deelnemer die als
eerste deze score behaalde.

7. Enkel het merk Bridgestone is weerhouden voor deze wedstrijd. Hierdoor is een terugbetaling van
het factuur enkel mogelijk indien banden van het merk Bridgestone vermeld worden op het factuur.
Enkel facturen voor de aankoop van PC4 banden (personenwagens, 4x4/SUV, bestelwagens) komen
in aanmerking voor een terugbetaling. Dit houdt in dat de facturen van andere merken of
assortimenten uitgesloten zijn van deze wedstrijd en ook niet terugbetaald zullen worden.
8. Deelname is enkel mogelijk op voorwaarde dat het deelnameformulier, dat terug te vinden is op
www.promotionbridgestone.com, correct ingevuld werd met volledige vermelding van de
persoonlijke gegevens van de deelnemer (voornaam, naam, e-mailadres). Elk deelnameformulier dat
onvolledig is (bijvoorbeeld met verkeerde of onvolledige persoonsgegevens) of dat ons bereikt
buiten de in dit reglement aangegeven deelnameperiode zal als ongeldig beschouwd worden.
Met uitzondering van ernstige of opzettelijke fouten van de organisator zal geen enkele betwisting
betreffende de organisatie aanvaard worden.

9. Wanneer de wedstrijd vroegtijdig stopgezet dient te worden, omwille van technische redenen of
overmacht, zullen de winnaars aangeduid worden onder de personen die reeds deelgenomen
hebben aan de wedstrijd.

10. De aanduiding van de winnaars kan in geen geval het voorwerp van een betwisting vormen, met
uitzondering van ernstige of opzettelijke fouten van de organisator.

11. Beperkte verantwoordelijkheid
11.1 Met uitzondering van ernstige of opzettelijk fouten van hun kant kunnen noch de organisator,
noch de personeelsleden of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van deze
wedstrijd aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade die ontstaat door de organisatie
van deze wedstrijd, met inbegrip van deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van winnaars en
toekenning van prijzen.

11.2 Onder hetzelfde voorbehoud kan noch de organisator, noch de voornoemde personen zo
aansprakelijk gehouden worden voor een technisch probleem, ongeacht de aard, dat opduikt tijdens
het verloop van deze wedstrijd, bij henzelf, bij deelname aan de wedstrijd en/of bij een derde (in het
bijzonder bij een panne of onbeschikbaarheid van het internet, communicatiestoringen of
inlogproblemen) en dat leidt tot de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname
aan de wedstrijd of de organisatie ervan of een vervalsing of verlies van gegevens (met inbegrip van
het deelnameformulier) van een deelnemer aan de wedstrijd.
11.3 Indien bij overmacht of na een evenement dat los staat van zijn wil, de wedstrijd geannuleerd,
onderbroken of gewijzigd dient te worden, zal de organisator in geen geval schadevergoedingen of
intresten verschuldigd zijn.

12. Bij fraude
Een deelnemer of winnaar verliest het recht op de prijs wanneer blijkt dat onder welke vorm dan ook
frauduleuze praktijken gebruikt werden of wanneer onwettige akkoorden gesloten werden tussen de
deelnemers om hun kansen om te winnen te vergroten.

13. Communicatie
De organisator zal de winnaar vanaf de 1e week volgend op elke periode via e-mail op de hoogte
brengen. De winnaar wordt via e-mail op de hoogte gebracht op het adres dat bij de inschrijving
gebruikt werd. Het factuur kan enkel terugbetaald worden wanneer de organisator een correct
factuur ontvangen heeft na antwoord op deze e-mail die naar de winnaar verzonden werd. Wanneer
de winnaar niet antwoordt binnen de 21 dagen die volgen op zijn overwinning, kan de organisator
beslissen een andere winnaar aan te duiden, op basis van het puntensaldo na afloop van het spel.
Geen enkele informatie zal verschaft worden over deze wedstrijd, met uitzondering van de
informatie betreffende deze winnaars. Er zal bijgevolg op geen enkele brief, telefonische oproep of email betreffende deze wedstrijd geantwoord worden. Alle nuttige informatie over de wedstrijd is
terug te vinden in dit reglement.

14. Elke klacht dient per brief vóór 15/05/2019 om middernacht Brusselse tijd per brief te worden
gemeld aan Bridgestone, per e-mail aan marketing.bnl@bridgestone.eu of aan het adres vermeld aan
de bovenkant van het heden door vermelding van de referentie naar het huidige spel. Elke klacht die
naar de organisator is verzonden of ontvangen na de datum van 15 mei 2019, wordt eenvoudig
afgewezen. In dit geval wordt geen verantwoordelijkheid van de Organisator geïmpliceerd vanwege
het niet respecteren van de deadlines voor een klacht door de deelnemer of om enige andere reden
in verband met deze afwijzing.

15. Bescherming van de personengegevens

15.1 Bridgestone Europe NV / SA is verantwoordelijk voor de bescherming van persoonlijke gegevens
die verzameld zijn van deelnemers aan deze wedstrijd.

15.2 De verzamelde gegevens zijn verplicht om deel te nemen aan de wedstrijd. Als u echter uw
recht op annulering uitoefent vóór het einde van de transactie, neemt u afstand van deelname aan
de wedstrijd.

15.3 De informatie die u verstrekt om deel te nemen aan de wedstrijd zal niet aan u worden
geretourneerd. Deze informatie zal beveiligd worden en uitsluitend gebruikt kunnen worden door
Bridgestone Europe NV / SA. Ze kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden en om u op de
hoogte te houden van het nieuws van ons merk of om u aan te bevelen deel te nemen aan
wedstrijden of prijsvragen.

15.4 De informatie die door Bridgestone Europe NV / SA van u wordt verzameld, is onderworpen aan
een geautomatiseerde verwerking met het doel uw verzoek te verwerken en is noodzakelijk om de
ondersteuning ervan te waarborgen. Anders kan Bridgestone Europe NV / SA niet op uw verzoek
reageren. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor Bridgestone Europe NV / SA en zal worden
bewaard voor een periode van één (01) jaar.

15.5 Conform de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens hebben
deelnemers aan wedstrijden het recht op toegang, vragen, rectificatie, verwijdering en beperking van
de verwerking van informatie over hen, oppositie tegen prospectie of voor een legitiem motief, een
recht op overdraagbaarheid van de gegevens, een recht om een claim in te dienen bij de APD en een
recht op het definiëren van richtlijnen betreffende het lot van uw persoonlijke gegevens na een
overlijden. Om uw rechten uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar Bridgestone Europe NV / SA, op
het hierboven vermelde adres, en benoemt u deze promotionele transactie in het onderwerp van uw
schrijven.

15.6 Deze verzamelde informatie wordt niet overgedragen aan derden. De overdracht blijft echter
mogelijk met de entiteiten van de Bridgestone-groep en in overeenstemming met de bepalingen van
de GDPR.

15.7 Via deze link vindt u alle informatie over de bescherming van uw gegevens.

16. Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht kennis genomen te hebben van de inhoud van dit
reglement. Het reglement is beschikbaar op www.promotionbridgestone.com en kan geconsulteerd
worden door elke deelnemer.
Deelname aan de wedstrijd impliceert akkoord van de deelnemer (zonder voorbehoud) met dit
volledige reglement en de aanvaarding van elke beslissing genomen door de organisatoren om het
goede verloop van de wedstrijd te garanderen.

17. Toepasselijk recht / jurisdictie
De geldigheid, juridische formulering en de uitvoering van deze algemene voorwaarden worden
geregeld door het Belgische of Nederlandse recht en worden onderworpen aan de bevoegdheid van
de Belgische of Nederlandse rechtbank, afhankelijk van de plaats van de betreffende deelname.

