Wedstrijdreglement “Virtueel salon”

01-14349

1. Organisator
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV JEAN-MICHEL MARTIN, KBO 0437.668.948, François
Desmedtlaan 96 in 1150 Sint-Pieters-Woluwe, hierna "JMM" genoemd.
Vragen, opmerkingen en klachten over de wedstrijd moeten worden gericht aan
marketing@jmmartin.eu.
2. Deelnamevoorwaarden
2.1 De deelname aan de wedstrijd gebeurt via een deelnamebon die moet worden ingevuld in een
concessie van de groep JMM (BMW Woluwe, BMW Drogenbos, MINI Zaventem) of online via de
website van de groep JMM.
2.2 De deelname is gratis en zonder aankoopverplichting. Deelname aan de wedstrijd impliceert de
aanvaarding van dit reglement. Het reglement kan naderhand eventueel worden aangepast, onder
meer in geval van overmacht. De deelnemers worden in de mate van het mogelijke van deze
wijzigingen op de hoogte gebracht.
2.3 Alle personen van minstens 18 jaar die houder zijn van een rijbewijs en in België verblijven,
hebben het recht om deel te nemen. Bij de inschrijving dienen de deelnemers hun officiële naam
en voornamen, alsook hun e-mailadres, telefoonnummer en postcode te vermelden. Deelnemen
onder een valse naam of voor rekening van een andere persoon is verboden. Het is verboden om
meermaals (of onder verschillende namen) aan de wedstrijd deel te nemen. De deelnemers moeten
op ieder ogenblik hun identiteit en leeftijd kunnen bewijzen zodat de organisator deze gegevens
kan controleren en eventueel misbruik kan vermijden.
2.4 Er is één deelnamebon per persoon toegelaten (elke overtollige bon zal worden vernietigd). In
afwijking hierop kan elke persoon die een nieuw voertuig aankoopt bij een concessie van de groep
JMM gedurende de looptijd van de wedstrijd tien deelnamebonnen gebruiken.
2.5 De deelnemers moeten antwoorden op een vraag waaruit kun kennis van de groep JMM blijkt.
Als meerdere deelnemers correct hebben geantwoord, zal de winnaar bij lottrekking worden
bepaald onder die deelnemers.
2.6 Mogen niet deelnemen:
a. de werknemers van de organisator JMM of van een vennootschap van zijn groep (art. 1);
b. de personeelsleden en de medewerkers van de bedrijven die een band hebben met de
organisator;
c. de personeelsleden en de medewerkers van de bedrijven die betrokken zijn bij de organisatie van
deze wedstrijd;
d. de leden van een gezin die op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd als de personen die behoren
tot een groep die niet aan deze wedstrijd mag deelnemen;
e. de personen die zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres als een persoon die reeds aan de wedstrijd
heeft deelgenomen.
Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onherroepelijk, automatisch en
onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement. JMM ziet toe op het correcte verloop van de
wedstrijd.

3. Duur en prijzen van de wedstrijd
3.1 De periode van deelname aan de wedstrijd start op 11 januari 2021 en eindigt op 28 februari
2021 om middernacht.
3.2 De hoofdwinnaar ontvangt, naar eigen keuze, accessoires voor BMW of MINI ter waarde van
5.000€ incl. btw, of een korting van 5.000€ incl. btw op de aankoop van een nieuw voertuig in een
concessie van de groep JMM.
Dat lot van 5.000 € zal worden toegekend na afloop van de wedstrijd onder de deelnemers aan de
wedstrijd.
3.3 Op vrijdag 29/01 en op vrijdag 12/2 zal er een tussentijdse winnaar worden aangekondigd. Die
winnaars zullen elk een accessoire van het merk MINI of BWW ontvangen met een maximumwaarde
van 100 € incl. btw. De winnaars van de tussentijdse loten blijven in aanmerking komen voor de
hoofdprijs zoals toegelicht in punt 3.2.
3.4 De winnaars zullen op de hoogte worden gebracht door JMM (via het door hen meegedeelde emailadres).
3.5 De winnaars zullen worden beschouwd als de enige begunstigden van de prijzen. De teruggave
of de inwisseling van een prijs in ruil voor een geldsom is niet toegelaten.
3.6 JMM behoudt zich het recht voor om de wedstrijd vroegtijdig te beëindigen of te verlengen
zonder verwittiging en zonder opgave van redenen. In dat geval hebben de deelnemers niet het
recht om een klacht in te dienen bij JMM.
4. Kennisgeving aan de winnaars
4.1 In het kader van de wedstrijd heeft JMM het recht de gegevens van de winnaars door te geven
aan zijn partners, onder meer om hen te kunnen verwittigen en de prijs te leveren, alsook voor
marketingdoeleinden.
4.2 Als de winnaar geen contact opneemt met JMM of zijn betrokken partner binnen de maand
nadat hij is op de hoogte is gebracht van zijn winst, vervalt het recht om zijn prijs op te vragen zonder
tegenprestatie.
5. Uitsluiting van deelname aan de wedstrijd
JMM behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, deelnemers uit te sluiten van de
wedstrijd of de prijzen te weigeren of terug te nemen indien er een redelijk vermoeden bestaat van
valse informatie, van manipulatie, van schending van dit reglement of enige oneerlijke handelwijze
of list. JMM behoudt zich het recht voor om elke persoon uit te sluiten die niet het recht heeft om
zich vrij te verplaatsen of die ontzet is uit zijn burgerrechten, maar ook om deelnames op te schorten
of om de welbepaalde inhoud van een profiel te wissen als deze beledigend zou zijn.
6. Afwijzing van aansprakelijkheid
6.1 Geen enkele drukfout, tikfout, zetfout of andere soortgelijke fout kan worden ingeroepen om
enige verplichting te rechtvaardigen in hoofde van JMM.
6.2 JMM waarborgt noch verzekert de beschikbaarheid van de websites die nodig zijn om deel te
nemen aan de wedstrijd noch de inhoud ervan. JMM behoudt zich het recht voor om deze websites
te desactiveren (zonder voorafgaande informatie) of om de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk te
beperken. JMM wijst elke aansprakelijkheid af in verband met het eventuele verlies, vernietiging of
beschadiging van de deelnameformulieren.
6.3 JMM zal niet aansprakelijk zijn voor de insolvabiliteit van partners of voor de gevolgen ervan op
de uitvoering van de wedstrijd en de overhandiging van de prijzen. JMM, zijn entiteiten, zijn
medewerkers of zijn indirecte vertegenwoordigers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor

elke welkdanige schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of transmissieonderbrekingen, voor
het falen van uitrustingen of technische diensten, voor onjuiste inhoud, verlies of wissing van
gegevens, voor computervirussen of voor elke schade die zich om een andere reden zou kunnen
voordoen tijdens de deelname aan deze wedstrijd, behalve indien JMM verantwoordelijk is voor de
betrokken schade als gevolg van een kwaadwillige handeling of een ernstige nalatigheid.
6.4 JMM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele accidenten of schade die
rechtstreeks dan wel onrechtstreeks verband houden met de deelname aan de wedstrijd, aan de
overhandiging van de prijs of aan de gewonnen prijzen. JMM kan evenmin aansprakelijk worden
gesteld voor de eventuele gevolgen van een annulatie, een verdaging of een onderbreking van de
wedstrijd om redenen die buiten de wil van JMM vallen.
6.5 JMM zal alle klachten die hij om eender welke reden ontvangt in alle billijkheid beoordelen,
maar zal zelf de uiteindelijke beslissing nemen.
7. Toestemming – privacy
7.1 Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers dat zij instemmen met de opslag van hun
persoonsgegevens door JMM voor de duur van de wedstrijd [en, indien van toepassing, met de
overdracht van deze gegevens aan hun partners (inclusief agentschappen,
verzekeringsmaatschappijen), die eveneens bevoegd zijn om persoonsgegevens op te slaan voor de
duur van de wedstrijd], voor zover de opslag en overdracht van deze gegevens noodzakelijk is voor
de uitvoering van de wedstrijd. Aan het einde van de wedstrijd worden de gegevens overeenkomstig
de geldende regelgeving gewist. Tenzij anders vermeld door de deelnemers, zal de informatie die in
het kader van de wedstrijd wordt verstrekt, alleen worden gebruikt om de wedstrijd uit te voeren
en niet worden bekendgemaakt aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
deelnemers.
7.2 In het kader van deze wedstrijd voldoet JMM volledig aan de wetgeving inzake de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonsgegevens.
8. Publicatie - portretrecht
8.1 Indien zij een prijs winnen, verklaren de deelnemers dat zij instemmen met de publicatie van
hun foto op de verschillende communicatiekanalen die door JMM worden gebruikt bij de
overhandiging van hun prijs, en met het gebruik van hun portretrecht tot één jaar na afloop van de
wedstrijd.
9. Varia
9.1 Dit reglement alsook de relatie tussen de deelnemers en JMM zijn uitsluitend onderworpen aan
het Belgische recht.
9.2 Indien een bepaling van dit reglement geheel of gedeeltelijk nietig is of wordt, doet dit niets af
van de geldigheid van andere bepalingen. De nietige clausule of voorwaarde zal worden vervangen
door een geldige bepaling die het best overeenstemt met het doel en de strekking van de nietige
clausule of voorwaarde. Deze bepaling is ook van toepassing indien dit reglement een onbedoelde
weglating bevat.
9.3 Elk eventueel geschil met betrekking tot deze wedstrijd of het reglement ervan valt onder de
exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brussel.

