WEDSTRIJDREGLEMENT
“BMS-WEDSTRIJD CAR OF THE YEAR”
1. Organisatie
De BMS-Wedstrijd rondom de Car of the Year-stand (hierna: « Wedstrijd ») wordt in het
kader van het Auto/Moto/Mobility Salon 2020 georganiseerd door FEBIAC vzw (hierna:
«Organisator»), met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal 46 bus 6.

2. Deelnamevoorwaarden
2.1. De Wedstrijd is exclusief toegankelijk voor
(i) elke natuurlijke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
(ii) zijn wettelijke verblijfplaats in België heeft
2.2. Deelname aan de Wedstrijd is verboden voor
(i) personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met de
Organisator of met iedere andere vennootschap die meewerkt aan de organisatie of
verspreiding van de Wedstrijd en voor
(ii) personen die een rechtstreekse band hebben met hiervoor vermelde personen (zoals
bloedverwanten in op- of neergaande lijn, echtgenoten, samenwonenden, broers en
zussen).
2.3. Iedere deelnemer mag slechts eenmaal deelnemen. Meervoudige deelname van één en
dezelfde persoon door middel van verschillende elektronische adressen of identiteiten, of op
welke manier dan ook, heeft de uitsluiting van de deelnemer tot gevolg.

3. Toegankelijkheid en duurtijd
De deelname aan de wedstrijd is gratis. Om deel te nemen aan de wedstrijd op het Salon
(via de tablet of tablet-kiosken op de Car of the Year stand in paleis 5 van Brussels Expo)
dient u wel in het bezit te zijn van een geldig toegangsticket voor het Auto/Moto/Mobility
Salon. De wedstrijd is echter ook toegankelijk via de website van het Autosalon
http://caroftheyear.autosalon.be.
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De Wedstrijd gaat van start op 10/01/2020 vanaf 10u30 GMT en loopt tot en met 19/01/20
tot 19u00 GMT.

4. Wedstrijdmodaliteiten
4.1. Deelnemen kan, door op de tablet of tabletkiosken op de stand van Car of the Year in
paleis 5 of via de link op de website,
- te antwoorden op de 2 wedstrijdvragen én de schiftingsvraag;
- door zich in te schrijven met opgave van een geldige familienaam en voornaam, emailadres
en
telefoonnummer;
onvolledige
of
verkeerd
ingevulde
registratiegegevens zijn niet geldig.
De winnaars zijn diegenen die
- op de eerste vraag het merk hebben gekozen dat hun eigen voorkeur geniet;
- op de tweede vraag het merk hebben gekozen dat, onder vraag 1, door de
meerderheid van de wedstrijddeelnemers geselecteerd werd;
- het correcte antwoord op de schiftingsvraag (vraag 3) hebben gegeven of dit zo dicht
mogelijk hebben benaderd. In geval van ex aequo worden de winnaars bij loting door
Pierre Lalmand, Algemeen Directeur van de Salons bepaald, in de aanwezigheid van
twee getuigen: Philippe Dehennin, Voorzitter van FEBIAC en Jean-Paul Renaux,
Voorzitter van het Saloncomité.
4.2. De winnaars van de wedstrijd worden ten laatste op 24 januari bepaald. De
bekendmaking gebeurt uitsluitend via e-mail.
De 5 winnaars dienen hun prijs binnen 14 dagen na ontvangst van deze e-mail op te eisen.
Bij gebrek aan enige reactie bij het verstrijken van deze deadline, vervallen de rechten van
de winnaars op hun prijzen. De winnaars zullen alle benodigde documenten (vliegtickets,
hotelvouchers,…) gelinkt aan de prijs per e-mail toegestuurd krijgen. De niet-opgeëiste
prijzen kunnen onder de andere wedstrijddeelnemers herverdeeld worden.
4.3. Niet-winnaars krijgen geen enkel bericht onder welke vorm dan ook.
4.4. De Organisator behoudt zich het recht voor al dan niet de namen en voornamen van de
winnaars en de lijst met prijzen in hun media te publiceren, zonder dat dit de winnaars enig
ander recht oplevert dan de inbezitneming van de prijs. FEBIAC kan van de winnaars ook
eisen om deel te nemen aan een interview/reportage, georganiseerd door FEBIAC, om de
winnaar van de Wedstrijd bekend te maken en onder de aandacht te brengen van het groot
publiek (o.a. online en sociale media).

5. Prijzen
5.1. Er zijn 5 prijzen te winnen, te verdelen onder 5 verschillende winnaars:
Het betreft 5 city-trips naar Genève voor telkens 2 personen, bestaande uit :
- een heenvlucht Brussel - Genève, met vertrek op 06/03/20 om 9u25(*);
- een terugvlucht Genève - Brussel, met vertrek op 08/03/20 om 14u30 (*);
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-

twee overnachtingen met ontbijt in hotel Novotel Geneva Centre van 06/03 tot 08/03;
gratis toegang tot de Geneva International Motor Show op 06/03;
een maaltijdvoucher in een cateringpunt op de Geneva International Motor Show op
06/03.

De volgende kosten zijn niet inbegrepen:
- city taks van 4CHF/per persoon/nacht (ongeveer 7,5 € voor 2 nachten, afhankelijk van de
wisselkoers);
- transportkosten: van en naar de luchthaven en het hotel, van en naar de Geneva
International Motor Show, alsook het eventueel transport van en naar het centrum van
Genève;
- overige maaltijden en drank.
(*) FEBIAC is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in de vluchtschema’s, maar zal
de winnaars wel tijdig op de hoogte brengen.
5.2. De uitgereikte prijzen zijn noch invorderbaar noch inruilbaar.
5.3. De Organisator behoudt zich het recht voor de prijzen naar goeddunken te wijzigen,
weliswaar tegen prijzen van gelijke waarde. De Organisator verstrekt geen enkele impliciete
noch expliciete garantie voor wat betreft het type, de kwaliteit of de geschiktheid van de
prijs voor een bepaald doel.

6. Aansprakelijkheid van de Organisator
6.1. De Organisator behoudt zich steeds het recht voor de Wedstrijd zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te annuleren in geval van overmacht of andere,
onvoorziene omstandigheden die buiten zijn wil om gebeuren, onder meer in geval van
slechte werking van het Internet, de Wi-Fi of enig ander probleem in verband met
telecommunicatienetwerken, computers, Internet providers en servers, en dit zonder dat de
deelnemers of wie dan ook aanspraak kunnen maken op enige mogelijkheid tot
schadevergoeding.
6.2. Behoudens grove of opzettelijke fout hunnentwege, kunnen noch Organisator, noch zijn
personeel, noch de derden op wie in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan
verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook die zou
voortvloeien uit de organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de
Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijs. Ze wijzen eveneens
elke mogelijke aansprakelijkheid af voor mogelijke, zoals in vorig punt bedoelde, wijzigingen,
opschortingen of annuleringen.
6.3. De Organisator is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige gegevens opgegeven
door deelnemers, zoals een ongeldige naam, e-mailadres of telefoonnummer. De
organisator behoudt zich het recht voor om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig
voorkomen van deelname uit te sluiten.
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7. Inlichtingen
7.1. Eventuele betwistingen of klachten over de Wedstrijd dienen schriftelijk, door middel
van een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst, gericht te worden aan de vzw
FEBIAC, organisator van het Auto Moto Mobility Salon 2020, met maatschappelijke zetel te
1200 Brussel, Woluwedal 46 bus 6. Deze behoudt zich het recht voor al dan niet te beslissen
om aan dergelijke betwistingen of klachten gevolg te geven. Het wegblijven van enige
reactie daarop vanwege de Organisator, kan in geen geval beschouwd worden als een
aanvaarding door de Organisator van hetgeen hem verweten wordt.
7.2. Verder worden er geen inlichtingen over deze Wedstrijd, in het kader van het
Auto/Moto/Mobility Salon 2020, verstrekt.

8. Privacy
De verwerking van de deelnemersgegevens, die in het kader van deze Wedstrijd worden
opgegeven, wordt verzorgd door MVStudio bvba met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene,
Collegestraat 27. MVStudio verwerkt de gegevens in opdracht van FEBIAC, organisator van
het Auto Moto Mobility Salon 2020 en verwerkingsverantwoordelijke. De afspraken met
betrekking tot de gegevensverzameling en verwerking door MVStudio voor FEBIAC zijn
contractueel vastgelegd en conform de geldende EU- en Belgische wetgeving inzake de
bescherming van de persoonsgevens.
Door deel te nemen aan de wedstrijd aanvaarden de Deelnemers dat de verzamelde en
verwerkte gegevens worden gebruikt om het goede verloop van de Wedstrijd te verzekeren,
met name om contact op te nemen met de winnaars en hun de prijs op efficiënte manier,
binnen de daartoe voorziene deadline, uit te reiken.
Indien de Deelnemer via een optin op het deelnameformulier specifiek heeft aangegeven
dat de Organisator gebruikt mag maken van zijn gegevens voor het verzenden van
newsletters, mag de Organisator de gegevens van de Deelnemer gebruiken in het kader van
dit objectief.
Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of
verwijdering van zijn/haar gegevens. Meer informatie hierover is terug te vinden in onze
charter ter bescherming van de persoonsgegevens, beschikbaar op
https://www.autosalon.be/nl/persoonsgegevens/

9. Aanvaarding
9.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het
Wedstrijdreglement.
9.2. Het Wedstrijdreglement kan op de tablet en tablet-kiosken op de Car of the Year-stand
geraadpleegd worden, alsook op de volgende link op de website van het Autosalon:
caroftheyear.autosalon.be. Zo gewenst, kan iedere deelnemer bovendien een schriftelijke
aanvraag richten aan salon@febiac.be.
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10. Wetgeving en rechtbank
Dit Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de
Belgische wetgeving.
In geval van geschil zijn de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd.

11. Varia
De gedeeltelijke of volledige nietigheid of het verval van één van de bepalingen van het
Wedstrijdreglement, tast de geldigheid van de overige bepalingen van het
Wedstrijdreglement niet aan.

* *
*
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