Wedstrijdreglement Motorhome
Wedstrijd in samenwerking met Alpha Motorhomes. De wedstrijd start op 30 mei 2020 om 9:00 uur
en eindigt op 31 juli 2020 om 18:00 uur.
Algemeen
Artikel 1: Wedstrijdprincipe
Aan deze wedstrijd kunnen bezoekers van de Steylaerts showrooms in Temse en Lier deelnemen die
op het Belgisch grondgebied wonen, minstens 18 jaar oud en Belg zijn, met uitsluiting van vaste en
tijdelijke medewerkers van de onderneming (incl. personeelsleden en medewerkers) en alle
gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde plaats wonen) van deze uitgesloten categorie. De
organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname
aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing
van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.
Deelname aan de wedstrijd
Artikel 2
Men kan enkel deelnemen aan de wedstrijd door een bezoek te brengen aan één van de twee
toonzalen van Steylaerts. Daar vullen de deelnemers het formulier van de wedstrijd in. Elk gezin mag
slechts één keer deelnemen aan deze wedstrijd en kan slechts één motorhome trip winnen tijdens de
wedstrijd, op volgende manier: Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en
correct op een invulformulier registreren met e-mailadres, naam, voornaam, adres (domicilie en
telefoonnummer). Het deelnameformulier moet volledig ingevuld worden. Per postadres wordt
slechts 1 deelnameformulier aanvaard. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren
geregistreerd is en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten
van de wedstrijd. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde
voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in
aanmerking komen voor de prijs. Deelname kan op geen enkele wijze afhankelijk zijn van de aankoop
van goederen en of diensten van NV Steylaerts of elke andere onderneming betrokken bij deze
wedstrijd.
Artikel 3
Elke deelnemer aan de wedstrijd moet antwoorden op de wedstrijdvragen en de eventuele
schiftingsvraag en moet alle gevraagde gegevens op het deelnemingsformulier volledig en correct
invullen om kans te maken op een prijs.
Artikel 4
Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in
aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. Ook onvolledig ingevulde
deelnemingsformulieren zullen worden geweigerd.
Bepaling van de winnaar(s)
Artikel 5
De winnaars zijn de deelnemers die de wedstrijdvragen juist hebben beantwoord en die het juiste
antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld,
dan wordt de winnaar bij lottrekking bepaald. De vragen en oplossingen, en hun eventuele

wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over
het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen
nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 14 van dit
reglement. De lijst van winnaars kan geen voorwerp zijn van betwisting.
Er worden 10 winnaars uitgeloot.
Artikel 6
De mededingers hebben bij registratie, zoals aangegeven in artikel 2, hun telefoonnummer
opgegeven. Alle winnaars worden persoonlijk op dit nummer én via hun opgegeven e-mail
gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de
daarvoor gestelde termijn vervalt het recht op de prijs.
Artikel 7
De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend
aan de persoon/het gezin woonachtig op dit adres.
Artikel 8
De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de
winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen
met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is BTW inbegrepen. De prijzen
die binnen de 6 maanden, volgend op het verwittigen van de winnaars, zoals aangegeven in artikel 6,
niet afgehaald werden komen te vervallen. Er zal nadien geen enkele vordering meer onderzocht
worden. Indien een prijs verstuurd wordt, kan Steylaerts NV noch verantwoordelijk gesteld worden
voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.
Artikel 9
De prijzen worden uitgereikt op een avond die hiervoor speciaal wordt georganiseerd door Steylaerts
NV in de showrooms van Lier en Temse. De datum van deze avond wordt bij de bekendmaking van
de winnaars gecommuniceerd. Winnaars hoeven niet verplicht aanwezig te zijn op deze avond.
Artikel 10
Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming
voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, foto’s die op de uitreikingsavond werden getrokken
en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat
opzicht.
Prijzen
Artikel 11
Eén (1) cheque die recht geeft om een motorhome naar keuze te huren voor 1 week per winnaar. De
vertrekdata zijn naar vrije keuze van de winnaar. Reisformaliteiten (visa etc.) en overige reiskosten
vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn dus
niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. De prijzen zijn BTW inbegrepen. De prijzen
vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van Alpha Motorhomes. Steylaerts NV wordt niet
verantwoordelijk gesteld voor eventuele wijzigingen door Alpha Motorhomes.

Slotbepalingen
Artikel 12
Het wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden op de website van Steylaerts (www.steylaerts.be).
Deelname aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle
punten van dit reglement.
Artikel 13
De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Steylaerts NV en kunnen worden
gebruikt voor promotionele doeleinden. Gegevensbescherming en privacy: zie privacyverklaring op
www.steylaerts.be; De deelnemer mag bezwaar aantekenen tegen de verwerking van zijn/haar
gegevens voor reclamedoeleinden en/of als hij hiermee heeft ingestemd deze instemming intrekken.
De verwerking van deze gegevens voor reclamedoeleinden zal dan onmiddellijk worden stopgezet.
Artikel 14
De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben
definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte
verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk,
deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of
annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren
toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen
gepubliceerd worden op de website steylaerts.be. In geen geval kunnen de organisatoren
aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

