WEDSTRIJDINFO
1. Inleiding
Dit wedstrijdreglement bepaalt de algemene regels met betrekking tot
deelnemingsvoorwaarden voor deze wedstrijd die VPF Motor organiseert via deze website:
www.vpfacties.be.
2. Deelnemingsvoorwaarden
2.1. In principe kan iedereen die een wedstrijdvoucher ontving op het ogenblik van
de wedstrijd en 18 jaar of ouder is, deelnemen aan de wedstrijd van VPF Motor, met
uitzondering van medewerkers van de VPF Motor en hun directe familieleden tot in de
eerste graad.
2.2. Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan
alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op
schadevergoeding en zonder enig verhaal.
3. Wedstrijdverloop
Iedereen die een geldige code ingeeft, die hij/zij kan verkrijgen via een wedstrijdvoucher
die je ontvangt bij VPF Motor bij aankoop van een wagen tussen 16/12/2019 tot en met
02/02/2020, maakt kans op één van de drie prijzen. De geldige code moet men voor 3
februari 2020 ingeven op www.vpfacties.be samen met de nodige gegevens. De winnaars
zullen geloot worden en bekend gemaakt worden via e-mail en social media op 14 februari
2020.
4. Prijzen
4.1. Een reis naar Dubai t.w.v. 1690 euro
PRACTISCHE GEGEVENS REIS DUBAI
AFREISDATA
31/10/2019
14/11/2020
13/01/2021 (+70 euro pp)
13/03/2021 (+ 70 euro pp)
DUUR 6 dagen, 5 nachten
• De prijs is niet overdraagbaar aan andere personen dan de winnaar.
• De reis is voor 2 personen op 1 kamer.
• Beschikbaarheid steeds op aanvraag, wij raden aan om zo snel mogelijk na winst je
boeking te maken
• Boekingen dienen rechtstreekst gemaakt te worden bij Reizen Meyers Kuringen tegen
afgifte van de waardebon/reischeque.
• Annulatie- en reisverzekeringen zijn niet inclusief maar kunnen op eigen kosten worden

•
•
•

afgesloten.
De prijs kan niet omgezet worden in geld of waardenbonnen.
Uiterste datum van boeking (01/06/2020)
Reis kan eventueel omgezet worden naar een reis van dezelfde waarde.

4.2. Een gratis eerste onderhoud bij VPF Motor
• Je wint een gratis eerste onderhoud.
• Exclusief extra kosten voor het vervangen van onderdelen.
• De prijs kan niet omgezet worden in geld of waardenbonnen.
4.3. 17 beurtenkaart bij Claire’s Carwash
Claire’s Carwash Beringen
Nijverheidspark 6
T 011 42 98 82
3580 Beringen
•
•

1 jaar geldig na bekendmaking winnaar.
De prijs kan niet omgezet worden in geld of waardenbonnen.

5. Aansprakelijkheid van VPF Motor
5.1. VPF Motor is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of
ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of
deelname aan een wedstrijd.
5.2. VPF Motor is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs
wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn
deelname.
5.3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bv.
e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting of
aansprakelijkheid dan ook vanwege/lastens VPF Motor.
5.4. Indien VPF Motor genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken,
het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan VPF Motor
hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
6. Persoonsgegevens
6.1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door VPF Motor verwerkt. Deze
gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle
Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR.
Het beleid van VPF Motor met betrekking tot deze persoonsgegevens kan worden
geraadpleegd onder het luik ‘privacy’ zoals vermeld op de website van VPF Motor.
6.2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen,
zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere
onlinekanalen (zoals YouTube, Facebook, …), alsook de website en onlinekanalen van
eventuele medeorganisatoren, alsook in de geschreven pers, alsook gefilmd kunnen worden
voor een (televisie)reportage over de wedstrijd.

