ALGEMENE VOORWAARDEN
QRAZY DEALS LENTE 2022
KOOP BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR, HANKOOK,
MICHELIN, PIRELLI OF VREDESTEIN BANDEN, REGISTREER UW
AANKOOP OP QTEAM.BE EN ONTVANG UW KADONATION VOUCHER
VIA E-MAIL.
ARTIKEL 1 – DE ACTIE
Dit reglement is van toepassing op de actie ‘QRAZY DEALS’ (hierna ‘de Actie’ genoemd).
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 09/03/2022 en einde op 09/04/2022.
ARTIKEL 3 – DE DEELNEMER
Deze actie is geldig voor particulieren die twee, drie of vier banden kopen uit het zomer
of vierseizoenen / all season gamma van BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR,
HANKOOK, MICHELIN, PIRELLI OF VREDESTEIN. Na registratie op qteam.be ontvangen
zij hun Kadonation voucher via e-mail maximaal 2 weken na registratie. Onder
“particulieren” wordt begrepen eenieder die een wagen aanschaft voor privégebruik. De
actie geldt zolang de voorraad strekt. De waarde van de voucher wordt berekend op
basis van het aantal banden en de bandenmaat.
Overzicht waarde van vouchers:

Klanten die 3 banden aankopen, ontvangen na registratie dezelfde voucher als klanten die
2 banden aankopen.
Mensen die twee, drie of vier BRIDGESTONE, CONTINENTAL, GOODYEAR, HANKOOK,
MICHELIN, PIRELLI OF VREDESTEIN zomer- of vierseizoenenbanden kopen voor hun
personenwagen, 4x4, SUV of bestelwagen kunnen deelnemen aan deze actie.
ARTIKEL 4 – DEELNAME
Deelnemen aan deze actie gebeurt op qteam.be. Daar dient de klant zijn aankoop te
registreren door enkele persoons- en aankoopgegevens in te vullen. Nadien ontvangt hij
via e-mail tot 2 weken na registratie zijn Kadonation voucher. De actie loopt van 9 maart
2022 tot en met 9 april 2022 en is dus geldig op aankopen die tijdens deze periode gebeurd
zijn. Registratie op de qteam.be website dient uiterlijk voor 31 mei 2022 te gebeuren.
ARTIKEL 5 – 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.
ARTIKEL 6 – COMMUNICATIE
De Organisator zal geen briefwisseling en/of telefonische communicatie voeren over deze
actie, niet tijdens en evenmin na de wedstrijd.
ARTIKEL 7 – REGLEMENT
Deelname aan de actie impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden zonder
enig voorbehoud. Geen enkele onenigheid wordt aanvaard.
ARTIKEL 8 – 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 9 – 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 10 – 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 Organisator verwerkt in het kader van zijn activiteiten persoonsgegevens. Onder
persoonsgegevens dient te worden verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare persoon.
Aangezien de Organisator de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens waardeert en
respecteert, worden deze persoonsgegevens uitsluitend verwerkt in overeenstemming met
(i) de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april
2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking
van Richtlijn 95/46/EG, beter gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) dan wel de General Data Protection Regulation (GDPR), alsook met (ii) alle
toepasselijke nationale regelgeving.
De Organisator verzamelt persoonsgegevens via vrijwillige verstrekking hiervan door de
deelnemer. De Organisator verwerkt persoonsgegevens. De verstrekking van
persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor deelname. Bij gebrek aan het
verstrekken van persoonlijke identificatiegegevens, kan de Organisator de deelnemer niet
identificeren, noch is er communicatie mogelijk.
De persoonsgegevens van de deelnemer zijn binnen de Organisator alleen toegankelijk
voor de werknemers en medewerkers die in het kader van hun takenpakket toegang tot
deze persoonsgegevens dienen te hebben. Deze werknemers en medewerkers zijn
gebonden door strikte interne regels met betrekking tot het verwerken van
persoonsgegevens. Wanneer de Organisator beroep doet op externe partijen met het oog
op verwerking van persoonsgegevens, zal uitsluitend beroep worden gedaan op partijen
die afdoende garanties bieden opdat de verwerking aan de wettelijke vereisten voldoet en
de rechten van de deelnemer worden gewaarborgd. Voor het overige verwijst de
Organisator naar zijn privacy policy, beschikbaar op de website.
De Organisator neemt geen andere verwerkers in dienst zonder voorafgaande specifieke
of algemene schriftelijke toestemming van de deelnemer. Wanneer de Organisator een
andere verwerker in dienst neemt om voor rekening van de Klant specifieke
verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerkers bij een
overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of lidstatelijk recht
dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in huidige
voorwaarden zijn opgenomen.
De Organisator garandeert passende technische en organisatorische maatregelen te
nemen, opdat de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de deelnemer aan
de vereisten van de GDPR voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene
is gewaarborgd.

De Organisator staat er voor in dat de tot het verwerken van de persoonsgegevens
gemachtigde personen zich ertoe verbinden de vertrouwelijkheid in acht te nemen, dan
wel zijn gebonden door een passende wettelijke verplichting van vertrouwelijkheid.
Na afloop van de verwerkingsdiensten dient de Organisator, naargelang de keuze van de
deelnemer, alle persoonsgegevens te wissen of deze aan hem terug te bezorgen, en
bestaande kopieën te verwijderen, tenzij opslag van de persoonsgegevens Unierechtelijk
of lidstaatrechtelijk is verplicht.
De Organisator zal elke inbreuk met betrekking tot persoonsgegevens die ten behoeve van
de deelnemer worden verwerkt onmiddellijk melden aan de deelnemer en dit uiterlijk
binnen de 24 uur.
Tevens stelt de Organisator alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming
van de in dit artikel neergelegde verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder
inspecties, door de cliënte of een door de cliënt gemachtigde controleur mogelijk maakt en
eraan bijdraagt.
ARTIKEL 11 – BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
Op de huidige algemene voorwaarden en de deelname is uitsluitend het Belgisch recht van
toepassing. In geval van betwistingen zijn slechts de rechtbanken te Antwerpen, afdeling
Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van vorderingen.

