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KOOP 4 BRIDGESTONE TURANZA T005 BANDEN EN BETAAL ER 
SLECHTS 3.   
 
ARTIKEL 1 – DE ACTIE 
 
Dit reglement is van toepassing op de actie ‘VIER KOPEN DRIE BETALEN’ (hierna ‘de 
Actie’). 

 
ARTIKEL 2 – DE ORGANISATOR 
 
VPLAM Holding NV, ondernemingsnummer 0452 263 488 en hoofdzetel te Oostjachtpark 
7, 9100 Sint-Niklaas (hierna de ‘Organisator’ of ‘Q Team’ genoemd) organiseert een 
campagne met start op 01/15/2018 en einde op 31/05/2018.  
 
ARTIKEL 3 – DE DEELNEMER 
 
Deze actie is voor particulieren die vier banden kopen uit het BRIDGESTONE Turanza 
T005 gamma. Zij hoeven slechts te betalen voor drie banden en krijgen dus 25% korting.  
 
ARTIKEL 4 – DEELNAME 
 
Deelnemen aan deze actie gebeurt aan de kassa.  
 
ARTIKEL 5 – GESCHENKEN 
 
Dankzij de Organisator kunnen BRIDGESTONE klanten één band gratis krijgen, of met 
andere woorden 25% korting. Die gebeurt enkel als ze vier banden kopen.  
 
De korting wordt aan de kassa verrekend.  

Elke deelnemer kan maximaal 1 keer korting krijgen.  

ARTIKEL 6 – DE DEELNEMER.  

Deelname aan deze actie gebeurt automatisch bij de aankoop van vier Bridgestone 
Turanza T005 banden.  
 
ARTIKEL 8 – RECHT TOT UITSLUITING VAN DEELNAME 
 
De Organisator behoudt zich het recht voor om de actie of het verloop ervan te wijzigen 
als onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil dat rechtvaardigen. 
De Organisator en alle andere meewerkende personen of bedrijven kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld als de actie om redenen buiten hun wil moet worden 
stopgezet, uitgesteld of geannuleerd. 
 
De Organisator kan ten allen tijde een persoon van deelname aan deze actie voor een 
bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden 
of in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan de wedstrijd.  
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ARTIKEL 9 – COMMUNICATIE  
 
De Organisator zal geen briefwisseling en/of telefonische communicatie voeren over deze 
actie, niet tijdens en evenmin na de wedstrijd. 
 
ARTIKEL 10 – REGLEMENT  
 
Deelname aan de actie impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden 
zonder enig voorbehoud. Geen enkele onenigheid wordt aanvaard. 
 
ARTIKEL 11 – VERANTWOORDELIJKHEID  
 
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met 
een van de gebruikte installaties, de website en/of het mailsysteem. De Organisator kan 
eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor elke eventuele incompatibiliteit tussen 
de gebruikte technologieën voor de actie en de hardware- en/of softwareconfiguratie die 
de deelnemer gebruikt.  
 
ARTIKEL 12 – OVERMACHT 
 
In geval van overmacht, niet voorziene gevallen in het reglement of in geval van 
onenigheid, zal de Organisator de nodige beslissingen nemen om een goed verloop van 
deze actie te verzekeren. Zijn beslissingen zijn bindend en onbetwistbaar. 
 
ARTIKEL 13 – PRIVACY 
 
Als bezoeker van het Q Team filiaal ga je akkoord met het huisreglement. Foto’s die door 
werknemers van Q Team (of een van haar aangestelde) genomen worden, mogen door Q 
Team gebruikt worden voor marketingdoeleinden. Alle reglementen kunnen worden 
nagelezen op de website. 
  
De persoonsgegevens en foto’s worden bewaard door de Organisator conform de wet van 
08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en worden verwerkt met 
het oog op de hiervoor vermelde doeleinden voor de duur van de wedstrijd. Je beschikt 
over een recht van toegang tot en verbetering van jouw persoonsgegevens. 
 
 


