
Wedstrijdreglement 
! 
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Renault Retail 
Group waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 
Elsene, Pleinlaan 21 (hierna “Renault Retail Group” of 
“Organisator”). Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch 
grondgebied via een applicatie beschikbaar op de Facebook 
pagina “Renault In Brussel”: www.facebook.com/RenaultinBrussel 

2. Deelname aan de wedstr i jd is grat is en zonder 
aankoopverplichting. Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in 
België met een geldig e-mailadres kan aan deze wedstrijd 
deelnemen, met uitzondering van het personeel van NV Renault 
Retail Group (of één van haar filialen), NV Renault België-
Luxemburg of de organisatoren, alsook hun familieleden die onder 
hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen 
goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) te 
verkrijgen alvorens aan de wedstrijd mee te (kunnen) doen. Als 
een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar 
dienen de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger(s) van de 
winnaar een formulier te ondertekenen waarin men verklaart 
akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar 
of men moet zich laten vergezellen door een ouder of wettelijke 
vertegenwoordiger. Het niet ontvangen van een ondertekend 
formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. 
Deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel via een tab op de 
Facebook pagina “Renault In Brussel” via dit webadres: 
www.facebook.com/RenaultinBrussel. De wedstrijd is beschikbaar 
via computers, tablets en smartphones. 

3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. 
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Louter door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer 
zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van huidig 
reglement, evenals de beslissingen die de Organisator kan 
nemen. 

4. De wedstrijd loopt van 2 september 2015 10u tot en met 10 
september 2015 om 23u59. De wedstrijd kan op elk moment 
worden stopgezet, onderbroken of verlengd worden door de 
Organisator, zonder dat de Organisator of elke andere 
tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk 
kan gesteld worden. 

5. Deelnemen aan deze wedstrijd kan enkel via de tab gecreëerd 
voor deze wedstrijd op de Facebook pagina “Renault In Brussel” 
via dit webadres: www.facebook.com/RenaultinBrussel. De 
organisator behoudt zich het recht om de deelname te annuleren 
indien blijkt dat de gegevens van de deelnemer fictief of onjuist 
zijn of indien blijkt  dat de deelnemer vals gespeeld heeft.  

6. Elke deelnemer dient eenmaal zijn gegevens in te voeren en 
één van de drie concessies van Renault in Brussel te kiezen waar 
hij/zij zijn/haar prijs wil ophalen bij winst (Renault Plein, Renault 
Meiser, Renault Drogenbos). Deze beslissing heeft voor de 
deelnemer een invloed op het verdere verloop van de wedstrijd.  

7. De wedstrijd verloopt als volgt : 

a) Het doel van de wedstrijd is om bij de eerste 20 personen 
(per concessie) te behoren die de “schat” in de vorm van een 
QR code vinden en deze te scannen. De locatie van de “schat” 
kan de deelnemer achterhalen door de aanwijzingen te volgen 
die hij/zijn dagelijks ontvangt (1 tip per dag, 9 tips per 
concessie in totaal).  

b) Naargelang de gekozen concessie (Renault Plein, Renault 
Meiser, Renault Drogenbos) verschillen de aanwijzingen. 

b) Elke dag verschijnt er één aanwijzing die de deelnemer zal 
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helpen om de “schat” in de vorm van een QR code te vinden. 
In totaal zullen er 9 aanwijzingen per concessie (Renault Plein, 
Renault Meiser, Renault Drogenbos) verschijnen. 

d) Wanneer de deelnemer de “schat” in de vorm van een QR 
code gevonden heeft, scant hij/zij de code via de applicatie op 
Facebook.  

e) Direct na het scannen, ontdekt de deelnemer of (en wat) hij/
zij gewonnen heeft. Winnaars worden ook ingelicht over de te 
volgen procedure om de prijs in ontvangst te nemen. 

8. De winnaars van deze wedstrijd zijn de eerste 20 personen die 
de “schat” in de vorm van een QR code gevonden hebben bij hun 
gekozen concessie (Renault Plein, Renault Meiser, Renault 
Drogenbos). In totaal zijn er 60 winnaars, 20 winnaars per 
concessie (Renault Plein, Renault Meiser, Renault Drogenbos). Er 
wordt maximum 1 prijs per postadres of familie toegekend. Indien 
een deelnemer betrapt wordt op vals spelen, wordt hij/zij 
onmiddellijk uitgesloten van de wedstrijd en/of verliest zijn/haar 
prijs. 

9. Elke concessie (Renault Plein, Renault Meiser, Renault 
Drogenbos) deelt 20 prijzen uit. In totaal zijn er 60 prijzen te 
winnen.  In deze wedstrijd worden de volgende prijzen per 
concessie toegekend: 

• 1ste prijs : 1 BONGO bon “Sensation” ter waarde van 
199,90€. 

• 2de prijs : 1 BONGO bon “Adrenaline voor 2” ter waarde van 
99,90€. 

• 3de prijs : 1 Pass Durbuy Adventure “Family Adventure 
Country Trip” ter waarde van 49,90€. 



• 4de tot 20ste prijs : troostprijs 

De prijzen kunnen niet worden omgewisseld noch worden 
omgezet in speciën of natura. 

9. De winnaars worden bekend gemaakt via de tab op de 
Facebook pagina van “Renault in Brussel”. Ook zullen ze per e-
mail verwittigd worden de dag na het einde van de wedstrijd. 
Winnaars worden verzocht hun prijs op te halen bij de concessie 
gekozen bij inschrijving (Renault Plein, Renault Meiser, Renault 
Drogenbos) UITSLUITEND gedurende de Opendeurdagen die 
plaatsvinden tijdens het weekend van 12 en 13 september 2015.  
De adressen van de concessies kunnen geraadpleegd worden op 
de website van Renault Retail Group Belgium : http://
www.renaultretailgroup.be/nl/centers.asp. De winnaars worden 
gevraagd zich aan te melden aan het onthaal van de concessie 
met hun identiteitskaart en hun bevestigingsmail waarin staat dat 
zij recht hebben op één van de prijzen.  

11. De Organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor 
een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd 
(bijvoorbeeld: technische onderbrekingen, vertragingen in het 
ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van 
gegevens tijdens of na de verzending (niet limitatieve lijst)). De 
Organisator draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor 
eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt 
door de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of door 
deelname aan de huidige wedstrijd. 

12. De Organisatoren kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of 
de toegekende prijs. 

13. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of 
onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de 
geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De 
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Organisator behoudt zich het recht voor om bepalingen van dit 
reglement aan te passen, toe te voegen of te schrappen. 

14. Conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot 
bescherming van de Persoonlijke levenssfeer met betrekking tot 
persoonlijke gegevens, informeert Renault Retail Group Belgium 
de deelnemers over de registratie van de persoonlijke gegevens 
in een bestand. Dit bestand zal door Renault Retail Group enkel 
gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd. Deelnemers 
hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze 
gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens 
vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn 
deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men 
zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden 
opgenomen. 

15. De deelnemer geeft Renault Retail Group de auteursrechten 
op de foto’s die genomen zullen worden tijdens de prijsuitreiking 
op het einde van de avond, in het bijzonder ten behoeve van 
reclame en promotie-evenementen op Facebook. Inclusief, maar 
niet beperkt tot, reproductie, verspreiding en publicatie onder 
eender welke vorm en op eender welke drager (papier, 
elektronisch, internet, radio, bioscoop, etc). 

16. Geen enkel telefonisch onderhoud, noch schriftelijke 
correspondentie met betrekking tot de huidige wedstrijd anders 
dan noodzakelijk voor het winnen van de prijzen, is toegelaten. 

17. Het reglement valt onder Belgisch recht. De rechtbanken van 
Brussel zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen. 


