
Terms and conditions Wedstrijden 

 

De organisator van de acties is ERIC Banden BVBA, gevestigd te Gouverneur Verwilghensingel 28, 3500 

Hasselt. Aan de wedstrijd kan deelgenomen worden door inwoners van België vanaf 18 jaar jaar oud. 

Werknemers van het bedrijf of familieleden hiervan, en personen die deelnemen in het kiezen van de 

winnaars, zijn uitgesloten van deelname. Er is geen verplichte aankoop noch kost om deel te nemen aan 

de wedstrijd. Door deel te nemen aan de wedstrijd, geeft de deelnemer zijn/haar akkoord met deze 

terms & conditions. 

 

Deelnemen kan via de link op de betreffende social media pagina en is gelimiteerd tot 1 deelname per 

persoon. Bij meerdere deelnames wordt er gekeken naar de eerste inzending van de persoon en wordt 

er geen rekening gehouden met latere inzendingen van dezelfde persoon. De einddatum van de 

wedstrijd of actie zal steeds vermeld worden. Inzendingen die na deze datum gebeuren, worden niet 

meegerekend bij het bepalen van de winnaar(s). Het bedrijf heeft geen verantwoordelijkheid om ervoor 

te zorgen dat alle deelnames ontvangen worden, deze verantwoordelijkheid ligt bij de deelnemer.  

 

Het bedrijf behoudt het recht om op ieder moment zonder reden de wedstrijd te annuleren en deze 

terms en conditions te wijzigen door gebeurtenissen die buiten hun controle liggen. Alle aanpassingen 

van de wedstrijd zullen zo snel mogelijk meegedeeld worden door de organisator van deze wedstrijd. 

 

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor inaccurate informatie over de prijs die door derden gegeven 

worden. 

 

De prijs waarop de deelnemers kans maken, zal meegedeeld worden in het social media bericht. Deze 

prijzen zijn niet omruilbaar in welke vorm dan ook. Het bedrijf behoudt het recht om de prijs aan te 

passen naar een alternatief zonder dit te melden. 

 

De winnaar wordt gekozen door middel van lottrekking door medewerkers of externen die in functie van 

ERIC Banden bvba werken. 

 

De winnaar zal via een bericht op de social media pagina verwittigd worden. Indien de winnaar niet 

gecontacteerd kan worden of de prijs niet claimt binnen de 3 maanden, heeft het bedrijf het recht om 

een andere winnaar te kiezen.  

 

Het bedrijf zal de winnaar verwittigen waar en wanneer, en op welke manier de prijs kan worden 

opgehaald. Prijzen worden niet opgestuurd. 



Verder wordt er over de wedstrijd niet gecommuniceerd.  

 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met deze terms & conditions en is 

deze hieraan verbonden. 

 

Bij enige discussies worden deze behandeld volgens de Belgische wetten en hun rechtbanken. 

 

De winnaar gaat akkoord dat haar/zijn naam en afbeelding mogelijk gebruikt worden in 

publiciteitsmateriaal. Alle persoonlijke data zullen enkel gebruikt worden om de wedstrijd af te 

handelen en zullen niet verspreid worden aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de 

deelnemer. 

 

 

 


