Wedstrijdreglement ‘Gratis Tickets Batibouw 2019’

Artikel 1: looptijd en organisatie




De wedstrijd Gratis Tickets Batibouw 2019 start op vrijdag 1 februari 2019 (00u00) en
loopt tot en met woensdag 20 februari 2019 (23u59).
Voor het einde kan de wedstrijd verlengd, onderbroken of beëindigd worden door de
directie van de wedstrijd.
De wedstrijd is georganiseerd door Verzekeringen NV, hieronder genaamd 'de
organisator'.

Artikel 2: voorwaarden deelname













De wedstrijd is gratis en zonder verplichting tot het aanvragen van een polis voor iedere
persoon die wenst deel te nemen en die in België verblijft. Deelname aan de wedstrijd is
verboden voor personeelsleden van de organisatorische bedrijven en hun familieleden.
Iedere persoon die aan de wedstrijd deelneemt, wordt hierna 'deelnemer' genoemd.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het reglement.
Iedere deelnemer die verschillende malen tracht deel te nemen door het gebruik van
meerdere e-mailadressen of meerdere identiteiten of door gebruik van ieder ander middel
om zich meerdere malen te registreren, wordt gediskwalificeerd en alle
deelnemingsformulieren van deze deelnemer worden als ongeldig beschouwd.
Iedere deelnemer die tracht deel te nemen door het gebruik van valse of foutieve emailadressen of gegevens wordt gediskwalificeerd.
Ieder deelname die foutieve informatie, ongepast of lasterlijk taalgebruik bevat zal
worden gediskwalificeerd.
Bijgevolg worden niet in aanmerking genomen: onvolledige registraties, registraties die
fouten bevatten, dan wel nagemaakt of vervalst zijn. De deelnemer die een dergelijke
registratie heeft uitgevoerd zal van rechtswege vervallen zijn van het recht aanspraak te
maken op enige prijs. De gewonnen prijs kan niet worden teruggenomen of omgeruild,
noch worden ingeruild tegen geld, deviezen noch enige compensatie onder gelijk welke
vorm.
Iedere deelnemer maakt kans om maximaal één van de 200 gratis toegangstickets voor
Batibouw 2019 te winnen. Om daarvoor in aanmerking te komen, dient de deelnemer
tijdens de looptijd van de wedstrijd op Verzekeringen.be verplicht de volledige
brandberekening (met uitzondering van de offerteaanvraag) te doorlopen. Daarbij dienen
ze ook verplicht hun voornaam en e-mailadres mee te geven. Die contactgegevens zijn
nodig om op willekeurige basis 200 personen op de hoogte te brengen in geval van winst.
Tenslotte kunnen deze gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden (cf. artikel 6:
persoonlijke gegevens).
De deelnemers maken meer kans om één van de 200 toegangstickets te winnen door
een offerte aan te vragen. Die actie is echter optioneel en is dus niet verplicht om aan de
wedstrijd te kunnen deelnemen.

Artikel 3: bekendmaking winnaars




De winnaars worden willekeurig gekozen op basis van de berekening(en) die ze tijdens
de looptijd van de wedstrijd hebben gemaakt via Verzekeringen.be.
De bekendmaking van de winnaars gebeurt ten laatste op vrijdag 22 februari 2019.
De winnaars worden per mail verwittigd. Bovendien zal de organisatie hiervan melding
maken op haar website www.verzekeringen.be en haar sociale media kanalen.

Artikel 4: overmacht


De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verkorten, op te schorten, te
wijzigen of te annuleren in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de wedstrijd
overeenkomstig huidig reglement onmogelijk is geworden, onder meer in geval van
disfunctie van het internet of enig ander probleem in verband met de
telecommunicatienetwerken,
de computers of
servers,
internet
providers,
informaticasystemen of computerprogramma's.

Artikel 5: aansprakelijkheid




De organisator is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
zich voordoen in het kader van de deelname aan de wedstrijd, van gelijk welke aard en
met gelijk welke oorzaak, oorsprong of gevolgen, zelfs wanneer zij is verwittigd van het
risico op dergelijke schade, inbegrepen schade veroorzaakt ingevolge: (i) een disfunctie
van het internet of van de computer van een deelnemer of persoon of bedrijf betrokken
bij de organisatie van de wedstrijd of enig ander probleem in verband met de
telecommunicatienetwerken,
de computers of
servers,
internet
providers,
informaticasystemen of computerprogramma's; (ii) de toegang van gelijk wie tot de Site of
de onmogelijkheid toegang tot de site te verkrijgen; (iii) het gebruik van de site,
inbegrepen iedere afwijking of virus die de informatica uitrusting of andere goederen van
de deelnemer zouden kunnen infecteren en/of beschadigen.
De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid in het geval dat de wedstrijd niet
uitgevoerd kan worden, geheel of gedeeltelijk om redenen die buiten zijn wil zijn of voor
feiten die niet door hemzelf te controleren zijn; In geen enkel geval kan de organisator
verantwoordelijk gesteld worden voor elke directe, indirecte of accidentele schade die
voortvloeit uit het niet conform gebruik van de site, een slechte kennis van het internet
en/of zijn gebruik, of van een verbinding van welke aard ook, noch conform aan gelijk
welke andere software of hardware. Het is de verantwoordelijkheid van elke speler zijn
persoonlijke gegevens, en software en hardware te beschermen.

Artikel 6: persoonlijke gegevens




De deelnemer aanvaardt dat de organisator de gegevens gebruikt voor direct marketing
en remarketingdoeleinden en dit voor intern gebruik, of voor het verzenden van een
nieuwsbrief of een andere boodschap per e-mail, zonder daarvoor enig recht tot
vergoeding te mogen eisen.
Betwistingen of klachten voor gelijk welke reden moeten schriftelijk worden bezorgd aan
Verzekeringen NV, Brechtsebaan 200, 2900 Schoten, of per e-mail gericht aan
support@verzekeringen.be met vermelding van subject Wedstrijd Batibouw 2019,







binnen een termijn van 14 dagen na afsluiting van de wedstrijd. De deelnemers
verbinden zich ertoe in geval van discussie aangaande de toepassing of interpretatie met
betrekking tot huidig reglement eerst een minnelijke oplossing na te streven in overleg
met de organisator alvorens een gerechtelijke procedure te starten. In geval van
discussie is de rechtbank van Antwerpen als enige bevoegd.
De organisator maakt gebruik van cookies van externe leveranciers, waaronder Google
en Facebook, om jou tijdens je surfperiode eventueel advertenties te laten zien die het
best aanleunen bij je voorkeuren. Bovendien kan de organisator ook gebruik maken van
retargeting. Dit is een manier waarmee advertenties kunnen worden getoond op websites
van derden over verzekeringen die je recent hebt geconsulteerd. Hierdoor kunnen we je
opnieuw van onze dienstverlening op de hoogte stellen. Wij doen dit door je surfgedrag
te analyseren die voortkomt uit je cookies. Deze cookies baseren zich hiervoor op jouw
eerdere bezoeken aan onze website en/of andere sites op het internet, zonder evenwel
persoonlijke informatie te registreren.
Ingevolge de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wordt
de deelnemer ervan ingelicht dat sommige als dusdanig aangeduide antwoorden op de
registratiepagina facultatief kunnen zijn, maar dat het niet invullen van de verplichte
antwoorden uitsluiting van deelname aan de wedstrijd met zich meebrengt.
De gegevens worden verzameld via de site en worden door de organisator behandeld
volgens de strikte regels van de Belgische wet van 8 december 1992 over de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de behandeling van de
persoonlijke gegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998. De persoon
die verantwoordelijk is voor de gegevensbehandeling is de organisator. Krachtens de wet
heeft iedere deelnemer het recht zijn gegevens op de site te raadplegen, aan te passen
of te verbeteren of ze te laten verwijderen door een elektronisch bericht te sturen naar
support@verzekeringen.be.

