Reglement wedstrijd Eindejaarsactie – Win een Kia
De wedstrijd ‘Eindejaarsactie – Kia’ wordt georganiseerd door VZW Thals, met zetel te Herentals,
Kloosterstraat 1 in samenwerking met:
-

Kia Garage Peeters NV te Herentals, Herenthoutseweg 235
de handelaars die lid zijn van Thals en de handelaars die bijdragen in de vooraf vermelde onkosten
van de organisatie
- het college van burgemeester en schepenen Herentals
- Unizo Herentals
De wedstrijd loopt van 1 december 2018 om 09u30 tot 31 december 2018 om 18u00.
Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België heeft en in het bezit is
van een geldig rijbewijs, behalve de leden van de organisatie vzw Thals, deelnemende handelaars,
reclamebureau, gerechtsdeurwaarderskantoor, personeel van Kia en betrokken personen, alsook hun
familieleden die op hetzelfde adres wonen.
Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van
dit reglement.
Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren en gerechtsdeurwaarder
eventueel later door overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te waarborgen.
De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te
korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden.
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten of fouten op het drukwerk.
De actie:
Het is de bedoeling dat de consumenten 5 unieke stempels verzamelen van 5 verschillende deelnemende
handelaars + de volgende intellectuele vraag beantwoorden:
Geef de 3 nieuwste modellen van Kia.
Tip: www.kiaherentals.be
Bij ex aequo zal overgegaan worden tot trekking van de winnaar onder toezicht van gerechtsdeurwaarder
Eric De Belder te Herentals, Sint-Jobsstraat 21.
Deelnemingsformulieren dienen uiterlijk 2 januari 2019 om 12u00 bezorgd te worden op volgende
adressen:
- dienst toerisme, Grote Markt, 35 Herentals (balie of brievenbus)
- brievenbus van de dorpshuizen te Noorderwijk of Morkhoven
Deze actie staat onder toezicht van Meester De Belder Eric, gerechtsdeurwaarder met standplaats te
Herentals, kantoorhoudende Sint-Jobsstraat 21.
Zijn beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.
Prijzen bekomen door middel van bedrog of fraude worden niet toegekend.

De kaart dient 5 unieke stempels te bevatten op straffe van uitsluiting.
Alleen deelnames waarbij de volledige persoonsgegevens van de deelnemer (zoals gevraagd) waarachtig
werden vermeld, worden als geldig beschouwd. Alle deelnames die onvolledig of onjuist zijn ingevuld,
worden als ongeldig beschouwd.
Enkel de originele deelnemingsformulieren met originele stempels (dus geen kopies!) worden als geldig
beschouwd.
Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt, behalve met de winnaar zelf,
noch schriftelijk noch per telefoon, of hoe ook, overlegd.
De aanduiding van de winnaar is definitief, doch de afhaling van de auto dient te gebeuren in de periode
van 15 januari tot en met 31 januari 2018 bij Kia Garage Peeters (na persoonlijke verwittiging).
Bij gebreke aan afhaling van de auto zal een reservewinnaar getrokken worden, die eveneens 14 dagen
afhaaltijd heeft enz…
In het kader van deze wedstrijd zal de volgende prijs worden uitgereikt:
De winnaar ontvangt een auto Kia Picanto, kleur wit
Cataloogwaarde: 12 040 euro waarvan 2.089,59 euro btw te betalen door de winnaar
De BTW is te voldoen door de winnaar!
Deze auto is niet inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, noch inruilbaar tegen contant
geld.
De prijs is niet overdraagbaar noch inwisselbaar tegen geld.
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige levering, kosten en
welke schade ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die te wijten zijn aan de deelname aan deze actie,
de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs.
De winnaar verklaart mee te werken aan reclamecampagnes en promoties die rond de toewijzing en het
inwisselen van de prijs worden georganiseerd. Hij/zij stemt ermee in dat hun foto eventueel , gebruikt
wordt voor publicitaire en promotionele doeleinden van en voor de organisatoren en Kia, ongeacht het
medium en zonder enige vergoeding.
De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname,
vallen onder de toepassing van art. 4 § 1 van de Wet van 8.12.1992 met betrekking tot de bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.
De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor directe marketing
doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten.
Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG)
van toepassing., die de Belgische privacywet vervangt.
De deelnemer kan zijn/haar persoonsgegevens inzien en ze laten verbeteren, aanvullen, wijzigen of laten
verwijderen.

