SPELREGLEMENT WEDSTRIJD SAAEM BELGIUM GMS GROUP
REGLEMENT
Wedstrijd van de concessiehouders in België van de GMS GROUP, waarvan deelname
afhankelijk wordt gesteld van de aankoop van een nieuwe wagen (of een wagen met een dag
inschrijving) bij één van de concessiehouders in België van de GMS GROUP.
De wedstrijd loopt van 07/12/2020 tot 31/12/2020 (verlenging mogelijk) en biedt de
mogelijkheid een terugbetaling van ten hoogste 40000 euro te winnen op de aankoopprijs van
de nieuwe wagen, die in deze periode wordt aangekocht bij één van de concessiehouders van
de GMS GROUP gelegen in België (die vermeld worden in de lijst in bijlage). Om de 300
verkochte wagens (aan particuliere klanten zonder btw nummer) zal diegene die juist
antwoordt op vraag 1 en juist antwoord op de schiftingsvraag of deze het meest benadert als
winnaar worden verklaart.
ARTIKEL 1 ORGANISATOR
De SAAEM BELGIUM NV GMS GROUP (hierna de organisator of de onderneming), waarvan
maatschappelijke zetel gelegen te Sumatralaan 41 1180 Ukkel en waarvan de lijst van de
concessiehouders in bijlage wordt gevoegd, organiseert een wedstrijd in België, waarvan
deelname afhankelijk gesteld wordt van de modaliteiten die in onderhavig spelreglement
vastgelegd worden.
ARTIKEL 2 TOEGELATEN DEELNEMERS
De wedstrijd staat open voor iedere consument, natuurlijk persoon, die een nieuwe wagen
kocht (of een wagen met een dag inschrijving) van een van de concessiehouders uit de bijlage
binnen de periode van 7/12/2020 tot 31/12/2020 (verlenging mogelijk), het wedstrijdformulier
volledig en met correcte gegevens invult en dit indient aan de balie in de verkooppunten.
Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Werknemers van de organisator of hun
familieleden in de eerste graad kunnen niet deelnemen.
ARTIKEL 3 DUUR VAN DE WEDSTRIJD
De deelnameformulieren alsook het reglement zullen beschikbaar zijn aan de balies van
verkooppunten van de concessiehouders alsook online op de website tijdens de periode van
de wedstrijd. Het wedstrijdformulier dient ten laatste ingediend te worden op datum van
31/12/2020, tenzij de wedstrijd zou verlengd worden.
ARTIKEL 4 DEELNEMEN EN WINNEN
Om deel te nemen, volstaat het om het deelnameformulier, dat door de concessiehouders ter
beschikking wordt gesteld bij het handtekenen van de bestelbon van de nieuwe wagen, af te
geven aan de verkoper of te deponeren in de aangegeven urne in de concessie. Iedere
deelnemer kan slechts één keer meedoen en in geen geval meerdere malen toetreden tot de
wedstrijd. Door de deelname aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement.
Diegene die juist antwoordt op vraag 1 en het juiste antwoord geeft op de schiftingsvraag of
deze het meest benadert, is de winnaar. De winnaar zal gecontacteerd worden binnen de 14
dagen na afloop van de wedstrijd. De betaling van de prijs zal slechts gebeuren op voorwaarde
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dat de inschrijving van de gekochte wagen in België gebeurt op naam van de deelnemer
binnen de 3 maanden na de levering.
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of
in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille
van dwingende redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien
van de deelnemers.
ARTIKEL 5 FRAUDEBESTRIJDING
Teneinde fraude te vermijden behoudt de organisator zich het recht voor om de nodige
verificaties te doen m.b.t. de deelnemers. De deelnemers aanvaarden dit bij deelname aan de
wedstrijd.
ARTIKEL 6 PRIJS
De terugbetaling zal ten hoogste 40000 euro bedragen. Het bedrag van de terugbetaling kan
echter niet meer bedragen dan de aankoopprijs van de wagen zelf, inclusief btw.
Voorbeeld: Indien de aankoopprijs van de wagen 20000 euro bedraagt, is de prijs 20000 euro.
Is de aankoopprijs van de wagen 40000 euro, dan bedraagt de prijs 40000 euro.
De prijs zal in geen enkel geval geruild kunnen worden tegen andere voordelen.
ARTIKEL 7 TOEKENNING PRIJS
De winnaar wordt op de hoogte gebracht dat hij gewonnen heeft via de door hem meegedeelde
contactgegevens. De prijs is persoonlijk en niet overdraagbaar.
ARTIKEL 8 OVERMACHT
In geval van overmacht en indien omstandigheden de organisator ertoe dwingen, behoudt de
organisator zich het recht voor om de prijs te vervangen door een prijs in natura van gelijke
waarde.
ARTIKEL 9 BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
De organisator van de wedstrijd kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval de wedstrijd
door bijzondere omstandigheden geannuleerd of gewijzigd wordt. De organisator sluit tevens
iedere aansprakelijkheid uit voor schade die door zijn fout veroorzaakt wordt, behoudens voor
het niet-uitvoeren van verbintenissen die een van voornaamste prestaties vormen van de
overeenkomst.
ARTIKEL 10 AANVAARDING SPELREGLEMENT
Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk onderhavig spelreglement. Het
reglement wordt overhandigd op het moment van de inschrijving voor de wedstrijd en staat
ook
ter
beschikking
van
de
deelnemers
via
volgende
link
http://gmsgroup.be/campagne/spelreglement.pdf en bij elke deelnemende concessiehouder.
ARTIKEL 11 PRIVACY EN RECHT OP AFBEELDING
Door het invullen van het deelnameformulier gaat de deelnemer ermee akkoord dat de
onderneming de meegedeelde persoonsgegevens verwerkt voor de afhandeling van de
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wedstrijd. Andere gegevens worden niet verwerkt, noch worden deze voor andere doeleinden
gebruikt.
De gegevens zullen worden bewaard gedurende 1 jaar na het beëindigen van de wedstrijd.
De deelnemer heeft het recht om de gegevens te laten wissen als ze niet meer relevant zouden
zijn. De gegevens zullen nooit worden meegedeeld aan andere partijen.
Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden door een e-mail te sturen naar het adres:
info@gmsgroup.be
Het volledig privacy beleid is ook beschikbaar op de websites van de respectievelijke
deelnemende concessies (lijst in bijlage)
Voor meer inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens en voor het indienen van
klachten kan de deelnemer terecht bij:
Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
www. Gegevensbeschermingsautoriteit.be; tel: +32 (0)2 274 48 00; e-mail: contact@apdgba.be
Contactgegevens onderneming : naam, adres, tel nummer en ondernemingsnummer.
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en om ze te laten verbeteren indien ze
niet correct zouden zijn. Het volstaat daarvoor contact op te nemen met de organisator via het
emailadres info@gmsgroup.be
Wie aan de wedstrijd deelneemt en een prijs wint, stemt er mee in dat zijn gegevens en
afbeelding voor promotiedoeleinden gebruikt worden door de organisator gedurende 5 jaar na
het afsluiten van de wedstrijd. De winnaars zullen zich ter beschikking houden van de
organisator om bij het afhalen van hun prijs foto’s en beeldopnamen te laten maken.

ARTIKEL 12 BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT
In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd. Het Belgische recht is
van toepassing.

Bijlage : lijst van concessiehouders te België van de GMS GROUP SAAEM BELGIUM
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