
WEDSTRIJDREGLEMENT 

Cadeaubon t.w.v. € 500 van Ardennes Etape 

 

ARTIKEL 1 

Primagaz NV met maatschappelijke zetel te Kanaalweg 87, 3980 Tessenderlo organiseert van 

14/12/2020 tot en met 31/12/2020 +23.59 uur op het platform www.primagaz.be/nl-be/gezellig-

buiten-met-primagaz een wedstrijd die toegankelijk is voor iedere natuurlijke, meerderjarige 

persoon die in België woont. 

  

ARTIKEL 2 

Mogen deelnemen: iedereen die meerderjarig is en in België woont. 

Mogen niet deelnemen: iedereen die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verbonden is, onder 

welke vorm dan ook, aan de personeelsleden van de organisator Primagaz NV en van de 

ontwerp- en reclamebureaus die aan de organisatie hebben meegewerkt, zij die bedrieglijk 

hebben deelgenomen en alle personen die zich onder een fictieve naam of voornaam of e-

mailadres onjuist of onvolledig hebben vermeld. 

  

ARTIKEL 3 

Deelnemen kan door te surfen naar www.primagaz.be/nl-be/gezellig-buiten-met-primagaz. Op 

deze pagina vult de deelnemer de wedstrijdvragen en zijn/haar gegevens in. Op het einde vult 

de deelnemer ook de schiftingsvraag in. 

  

Daarnaast moet de deelnemer bevestigen (door aan te vinken) dat hij akkoord gaat met het 

wedstrijdreglement. 

  

De 5 deelnemers die de wedstrijdvragen correct beantwoorden en het antwoord op de 

schiftingsvraag het best benaderen, winnen de prijs. Elke deelname die onvolledig is, zal als 

nietig aanzien worden. 

  

ARTIKEL 4 

Slechts één deelname per persoon is toegelaten, voor de volledige duur van de wedstrijd. 

Deelnemers die meer dan eenmaal deelnemen via verschillende accounts of e-mailadressen 

worden uitgesloten uit de wedstrijd. Wie op een onwettige of bedrieglijke wijze deelneemt om 

zijn winstkansen te verhogen, wordt eveneens uitgesloten uit de wedstrijd. 

  

ARTIKEL 5 

De volgende prijs wordt aan de 5 winnaars aangeboden: 1 cadeaubon t.w.v. € 500 van 

Ardennes Etape per winnaar. 

  

. 
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ARTIKEL 6 

De winnaar wordt na afloop van de wedstrijd persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail. 

  

Voor ontvangst van zijn prijs dient de winnaar binnen de 10 kalenderdagen te antwoorden op de 

bevestigingsmail verstuurd door Primagaz (naar het e-mailadres opgegeven bij registratie). 

  

Gebeurt dit niet binnen de 10 kalenderdagen, dan doet de winnaar automatisch afstand van zijn 

prijs, zonder mogelijkheid van betwisting. In dat geval selecteren we een andere winnaar op 

basis van de bestaande criteria. Ook deze winnaar heeft dan 10 kalenderdagen de tijd om te 

antwoorden. 

  

ARTIKEL 7 

Primagaz verbindt zich ertoe contact op te nemen met de winnaar in de week volgend op de 

selectie van de winnaar. 

  

ARTIKEL 8 

Winnaars verbinden zich ertoe de bevestigingsmail met juiste gegevens te beantwoorden naar 

Primagaz. Zijn de gegevens onjuist of onvolledig, dan kan Primagaz de prijs niet verzenden en 

is de deelname ongeldig. Dezelfde sanctie zal worden toegepast in het geval van alle andere 

mogelijke frauduleuze deelnemingen, ook deze die in dit reglement niet expliciet vermeld zijn. 

  

Primagaz heeft het recht om eenzijdig een einde te stellen aan de deelneming van een 

deelnemer, en dit zonder voorafgaande kennisgeving noch rechtvaardiging, en zonder dat dit 

aanleiding kan geven tot aanvechting van dat recht uitgaande van de deelnemer. 

  

Primagaz kan eveneens in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor een eventueel 

falen van de deelnemingsmogelijkheden aan de wedstrijd buiten zijn wil om, meer bepaald in 

het geval van de onbeschikbaarheid van www.primagaz.be/nl-be/gezellig-buiten-met-primagaz. 

  

ARTIKEL 9 

De persoonsgegevens die Primagaz NV over de deelnemers verzamelt (voornaam, naam, 

emailadres, woonadres), vallen onder toepassing van de Europese wet van 25 mei 2018 met 

betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (GDPR). 

  

Lees meer op: https://www.primagaz.be/nl-be/privacyverklaring 

 

 

 

Zij zullen worden opgenomen in een database die enkel voor intern gebruik dient. De 

contactgegevens worden enkel aangewend om de deelnemers te contacteren in verband met 
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de wedstrijd, tenzij de deelnemer specifiek aangeeft dat hij/zij in de 

toekomst informatie wenst te krijgen over producten en diensten van Primagaz. De deelnemers 

hebben recht op inzage en correctie van de persoonsgegevens die over hen zijn opgeslagen en 

er bovendien op eenvoudig verzoek en kosteloos de verwijdering van te vragen. Hiervoor kan 

een e-mail gestuurd worden naar marketing@primagaz.be. 

  

Bovendien stemt de winnaar in met het publiceren van een nieuwsbericht inclusief 

naamsvermelding/foto op de Facebookpagina/website van Primagaz, zonder dat hem dit recht 

geeft op een vergoeding anders dan die van de gewonnen prijs. 

  

ARTIKEL 10 

Primagaz NV en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk 

gesteld kunnen worden indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd gewijzigd zouden 

worden. 

  

Primagaz kan de wedstrijd stopzetten bij omstandigheden zoals overmacht of fraude van welke 

aard dan ook, en heeft dan het recht fraudeurs geen prijs te geven en/of ze te vervolgen voor 

het gerecht. Primagaz kan ik geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fraude. 

  

ARTIKEL 11 

Elke aanvechting van de wedstrijd dient te gebeuren via aangetekend schrijven met A.R.-bewijs 

gericht aan Primagaz Kanaalweg 87 3980 Tessenderlo binnen de termijn van één maand 

volgend op het verloop van de wedstrijd (poststempel als bewijs). 

  

ARTIKEL 12 

Deelname aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig 

voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de 

vragen en betreffende de antwoorden op de vragen. 

 


