Wedstrijdreglement gesigneerd cyclocross Wout van Aert
“Win een gesigneerd cyclocross shirt van Wout van Aert”
19/09/2022 – 02/10/2022
Artikel 1
De wedstrijd wordt georganiseerd door Ethias nv, RPR Luik BTW BE 0404.484.654, rue des
Croisiers 24, 4000 Luik (België). Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder
aankoopverplichting. De wedstrijd loopt van maandag 19 september t.e.m zondag 2 oktober
2022.
De maatschappij SirFish, gevestigd in de Raamstraat 13 te 3500 Hasselt werkt als
communicatieagentschap voor Ethias deze wedstrijd uit voor Ethias.
De prijzen, die in het kader van deze wedstrijd worden toegekend, zijn enkel overdraagbaar
aan personen die minstens 18 jaar oud zijn. De prijzen kunnen in geen enkel geval worden
ingewisseld voor geld of een ander product of dienst. Zo een winnaar zijn prijs niet in
ontvangst zou willen of kunnen nemen binnen de 3 dagen nadat de wedstrijd is afgesloten,
zal hij geen recht op vergoeding hebben.
Het deelnemen aan deze wedstrijd betekent de aanvaarding van dit reglement, ook van de
eventuele latere wijzigingen die, bijvoorbeeld door overmacht, noodzakelijk zijn. De
deelnemers zullen in de mate van het mogelijke verwittigd worden van dergelijke
wijzigingen.
Artikel 2
Deze wedstrijd is open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar en in België woont. Er mag
slechts een enkele deelnemer per gezin zijn. Winnaars die niet aan deze voorwaarden
voldoen, krijgen geen prijs uitgereikt.
Artikel 3
De wedstrijd is gebaseerd op:
•

De deelnemers dienen het wedstrijdformulier en de schiftingsvraag, voorzien op de
website www.ethiasontour.be, correct te invullen.

Om op een geldige manier aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer:
•
•
•
•
•
•

Surfen naar de website van de wedstrijd: www.ethiasontour.be
De gestelde vraag en schiftingsvraag invullen
Zijn/haar volledige gegevens meedelen: naam, voornaam en e-mailadres.
Een bevestingsmail van Ethias ontvangen die de deelname bevestigt.
Een persoon taggen onder de wedstrijdpost op de Instagrampagina van Ethias On
Tour.
Ethias On Tour volgen op Instagram.

Jury:
Een jury samengesteld uit personeelsleden van het agentschap SirFish zal controleren of de
vraag correct beantwoord is, de schiftingsvraag ingevuld is, de drie personen getagd zijn
onder de Instagrampost van Ethias On Tour die deze wedstrijd communiceert en de
deelnemer de Instagram van Ethias On Tour volgt.
Enkel deze werkwijze wordt als geldig beschouwd voor de deelname aan de wedstrijd en de
toekenning van de prijzen. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk op de website van
de wedstrijd in combinatie met het taggen van personen onder de voorziene Instagrampost
en het volgen van Ethias On Tour op de website.
Er zal geen rekening gehouden worden met foute inschrijvingen (ongeldig e-mailadres,
meerdere inschrijvingen, onvolledige of foutieve gegevens, deelnemer jonger dan 18 jaar …).
Elke deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Indien eenzelfde
deelnemer toch meerdere keren meespeelt, zal enkel de eerste deelname in aanmerking
worden genomen. De deelnemers moeten hun identiteit en hun leeftijd kunnen bewijzen
zodat controle door de organisator mogelijk is.
Artikel 4
Er 1 cyclocross shirt gesigneerd door Wout van Aert te winnen.
De prijs is nominatief en mag in geen enkel geval worden overgedragen of doorverkocht aan
een derde op straffe van annulering.
De beslissing van de organisator met betrekking tot de aanduiding van de winnaar is
onherroepelijk en definitief.
De organisator zal geen verdere informatie over deze wedstrijd of de prijs verstrekken.
Artikel 5
De winnaar is de deelnemer die aan het einde van de wedstrijd die op zondag 2 oktober om
23u59 de vraag en de schiftingsvraag zo correct mogelijk hebben beantwoord. Een
eventueel ex aequo zal op basis van datum en uur van deelname beslist worden. De winnaar
is in dat geval diegene die als eerste heeft deelgenomen.
De winnaar wordt per e-mail verwittigd op maandag 3 oktober. Het gesigneerde
wedstrijdshirt zal later die week per post verstuurd worden.
Nadat de winnaar per mail in kennis is gesteld, zal hij/zij zijn/haar prijs uiterlijk vrijdag 7
oktober per e-mail moeten bevestigen aan events@ethias.be samen met de volledige
gegevens van de personen die hen zullen begeleiden (naam, voornaam en e-mailadres).
Zonder antwoord binnen de gevraagde termijn of bij een vastgestelde onregelmatigheden
behoudt Ethias het recht om de winst te annuleren.

Artikel 6
Ethias nv of SirFish kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor incidenten verbonden
aan het netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken door internet, de
telefoonlijnen of elk ander technisch incident.
Ethias nv behoudt zich het recht de wedstrijd te onderbreken, te veranderen, te verlengen,
of te beëindigen indien de omstandigheden dit verplichten zonder dat zij enige vergoeding
verschuldigd zou zijn aan de deelnemers. Ethias nv draagt hiervoor geen enkele
verantwoordelijkheid. Ethias kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een
verkeerde ingeving van persoonsgegevens van de kandidaat.
Artikel 7
In overeenstemming met de bepalingen van de Europese verordening van 27 april 2016
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (“GDPR”), zullen de
gegevens van de deelnemers, na hun uitdrukkelijke toestemming, in een databank worden
opgenomen en bestemd zijn om gebruikt te worden met het oog op de wedstrijden en
nieuwsbrieven van Ethias On Tour, die instaat voor de verwerking ervan. De deelnemers
hebben recht tot inzage en verbetering van hun eigen gegevens. De algemene voorwaarden
met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de organisator
kunnen worden geraadpleegd op www.ethias.be/privacy
De deelnemers kunnen op ieder ogenblik bezwaar maken tegen de verwerking van hun
persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden door een gedateerde en ondertekende brief
met een recto-versokopie van hun identiteitskaart te sturen naar Ethias, Data Protection
Officer, Rue des Croisiers 24 in 4000 Luik of per e-mail naar persoonsgegevens@ethias.be
Artikel 8
Elke klacht over deze wedstrijd moet schriftelijk per post worden gestuurd ten laatste
binnen de 7 werkdagen na het sluiten van de wedstrijd naar volgend adres: Ethias, dienst
Sponsoring, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt. Elke klacht die buiten deze termijn of
niet per post wordt ingediend, zal niet worden aanvaard.

