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ARTIKEL 1: DE ORGANISATOR 

De aanbieding wordt georganiseerd door Bridgestone Europe NV/SA, Belgium Luxembourg Sales 

Division, geregistreerd in het HR van Brussel onder nummer 0441.192.820, met maatschappelijke 
zetel te Kleine Kloosterstraat 10, B-1932 Zaventem. 

; Bridgestone Europe NV/SA, Belgium Luxembourg Sales Division laat het grote publiek op 25 juni 2016 
deelnemen aan de Facebook-wedstrijd "Festival Les Ronquières" voor 2*2 tickets voor het Festival Les 
Ronquières  op 6 augustus 2016.  
 
 
ARTIKEL 2: DEELNEMERS 

De wedstrijd door middel van loting staat open voor iedere meerderjarige natuurlijke persoon die 
woonachtig is te België, met uitzondering van personen die in welke hoedanigheid ook betrokken zijn bij 
de wedstrijdorganisatie.  
 
Deelname aan de Facebook-wedstrijd "Festival Les Ronquières" houdt de onvoorwaardelijke 
aanvaarding in van dit reglement en de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen in 
België. 
 
ARTIKEL 3: Toekenning van de prijzen 

(1) Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de particulier: 

- antwoorden door een reactie te plaatsen op het bericht met de volgende vraag: "Mocht je je eigen 
rock groep hebben, hoe zou die dan heten?" 

- deelnemen op de Facebook pagina van Firestone, tijdens de looptijd van de wedstrijd, door zich 
ermee te verbinden met zijn Facebook-account.  

 
(2) De prijzen aangeboden door Firestone worden op het einde van de actie, na selectie van de 2 meest 
creatieve reacties aan de winnaars uitgereikt. De loting vindt plaats op 1 augustus 2016 om 12.00 u. 
(3) Het is ten strengste verboden om met meerdere Facebook-accounts deel te nemen. 
Elke andere vorm van deelname buiten reacties op het bericht, tagging van een vriend en het leuk 
vinden van de pagina is ongeldig.  
Alle onvolledige, onjuiste of denkbeeldige inschrijvingen worden niet in aanmerking genomen. Firestone 
behoudt zich het recht voor om controles uit te voeren en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het 
slecht of niet ontvangen van inzendingen, ongeacht de reden. 
 
(4) De winnaars worden persoonlijk door de organisator of diens vertegenwoordiger via Facebook 
verwittigd op de account waarmee zij hebben deelgenomen. De organisator en diens 
vertegenwoordiger wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van technische problemen tijdens het 
bezorgen van de e-mail. 
 

(5) De prijzen zijn ter plaatse beschikbaar of worden via e-mail verzonden.  
 
 
ARTIKEL 4: AARD VAN DE PRIJZEN 

De prijzenpot omvat 2 prijzen met een totale waarde van € 152. 
Dit spel bevat de volgende prijzen:  

- 2 x 2 concerttickets voor het Festival Les Ronquières, ter waarde van € 76 per 2 plaatsen. 
 
De prijzen kunnen in geen geval worden ingewisseld tegen hun waarde in contanten of tegen een 
andere prijs van gelijke waarde, of worden overgedragen aan een derde partij. 
 



De Organisator biedt geen enkele garantie, ondersteuning, hulp bij het verkrijgen of de 
beschikbaarheid van de prijzen. De verplichting van de organisator bestaat uitsluitend uit het ter 
beschikking stellen van de prijzen zoals beschreven. Bijgevolg, en behalve indien uitdrukkelijk voorzien 
in de omschrijving van de prijzen, zoals vermeld op de site die het spel aanbiedt, vallen alle extra 
kosten verbonden aan deze prijzen of algemene kosten verbonden aan het in bezit nemen van de 
prijzen – met name verzendingskosten, reiskosten naar de bestemming, kosten voor maaltijden, 
accommodatie, drankjes enz. – onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer. Hiervoor worden 
geen kosten ten laste genomen of terugbetaald. 
 
  
ARTIKEL 5: PRIVACY 
De deelnemers werden ervan op de hoogte gebracht dat hun naam, voornaam en adres in een 
bestand kunnen worden gebruikt. 
 
De persoonsgegevens van de deelnemers zullen worden verwerkt in overeenstemming met de 
bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  
 
 
De persoonsgegevens van de deelnemers zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens. . Deelnemers worden ervan in kennis gesteld dat de 
persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van de Facebook-wedstrijd "Festival Les 
Ronquières" nodig zijn voor de behandeling van hun deelname. Deze gegevens zijn uitsluitend bestemd 
voor Firestone en haar onderaannemers en leveranciers ten behoeve van het beheer van de wedstrijd. 
 
ARTIKEL 6: GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

De deelnemers staan op voorhand toe dat hun naam, adres en foto, zonder financiële of andere 
vergoeding, openbaar gemaakt worden voor commerciële en reclamedoeleinden. 
 
ARTIKEL 7: AANVAARDING VAN HET REGLEMENT – TOEPASSELIJK RECHT 

Deelname aan de Facebook-wedstrijd "Festival Les Ronquières" impliceert de volledige aanvaarding 
van dit reglement. Over eventuele moeilijkheden bij de beoordeling of interpretatie ervan wordt 
uitsluitend beslist door het organiserende bedrijf. 
 
ARTIKEL 8: BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN FIRESTONE 

Firestone aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid voor incidenten, panne en storingen met 
betrekking tot de prijzen. Alleen de garantie toegekend door de verkoper of de fabrikant van het 
verkochte product zal eventueel van toepassing zijn onder de voorwaarden die zij zelf hebben bepaald. 
 
ARTIKEL 9: WIJZIGING VAN HET WEDSTRIJDREGLEMENT 

Firestone behoudt zich het recht voor om het geldende reglement te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving, indien de omstandigheden dit vereisen. 
Een wijziging van dit reglement wordt in zulk geval opgemaakt en via alle mogelijke middelen aan de 
deelnemers meegedeeld. 
 
De organisatoren kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd 
moest worden uitgesteld, onderbroken of geannuleerd wegens redenen die buiten hun controle 
vallen. 
 

 


