
Voorwaarden van de Actie  
"Samsung schenkt  

Bridgestone - Deelname aan een prijsvraag voor elke aankoop van Bridgestone winterbanden of 4-
seizoenenbanden in 16" en hoger bij een QTeam Service Center in België. 

 
Artikel 1 - Voorwaarden van de A ctie - Toepassingsgebied  

• Deze voorwaarden (de "Voorwaarden van de A ctie") zijn van toepassing op de "Actie op 
winterbanden en all-seasonbanden van 16 inch die gekocht zijn bij een QTeam Service Centre" (de 
"Actie") die wordt georganiseerd door Bridgestone Europe NV/SA, een dochteronderneming van 
Nederland, KvK nr. 66469767 en Bridgestone Europe NV/SA, commerciële divisie België en 
Luxemburg, RPM Brussel - 0441.192.820 (hierna de "Promotor" genoemd).  

• De Actie vindt plaats van 23 -01-2023 tot 23 -03-2023 om 23:59 (CET) (de "Termijn" ). 

• Deze actievoorwaarden zijn van toepassing in de volgende Europese landen   : België (het 
"Territorium"), waar dit document wordt aangeboden door de Organisator, met uitsluiting van alle 
andere voorwaarden, voor zover toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving. 

• Door deelname aan deze Actie wordt de Klant (zoals hieronder gedefinieerd) geacht kennis te 
hebben genomen van de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden en deze te aanvaarden.  

• Deze actievoorwaarden kunnen ook worden geraadpleegd op de website 
https://www.qteam.be/nl/bridgestone-samsung-giveaway-nl/evenals het Privacybeleid en het 
Cookiebeleid. 

Artikel 2 - Het optreden 

• De Actie bestaat uit de mogelijkheid om zijn factuur voor de aankoop van twee (2) of vier (4) 
Bridgestone winter- of all-seasonbanden in de maten 16 inch en groter (hierna te noemen 
"Banden") voor personenauto's, 4x4/SUV's of lichte vrachtwagens te registreren bij een QTeam 
Service Center tussen 23-01-2023 en 23-03-2023 (inclusief) bij  
https://www.qteam.be/nl/bridgestone-samsung-giveaway-nl/. Met deze registratie kunt u 
deelnemen aan een trekking die aan het einde van de Termijn zal plaatsvinden, en de willekeurig 
geselecteerde Deelnemers (hierna de "Winnaars") zullen worden gecontacteerd via het e-
mailadres dat zij bij hun registratie hebben opgegeven.  

• Er zijn dus uitzonderlijke Samsung merkprijzen te winnen door de aankoopfactuur van de 
deelnemers te uploaden en te antwoorden op 3 vragen waarvan  één zal subsidiair zijn . De 
Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze producten. In geval van problemen 
met de producten moeten de betrokken klanten contact opnemen met de fabrikant.   

• Dit beroep is beperkt tot :  

- Particulieren met een personenauto, 4x4/SUV of bestelwagen 

- 1 aanvraag per postadres  



• Deze actie mag niet worden gecombineerd met andere lopende acties in verband met Bridgestone-
banden.  

Artikel 3 - Personen die voor de actie in aanmerking komen 

• Deze Actie staat open voor personen met een woonplaats in België (hierna de "Cliënt" genoemd). 

Artikel 4 - Deelname aan de actie  

• Om deel te nemen moet de Klant toegang hebben tot een computer, smartphone of ander apparaat 
met een internetverbinding. De Organisator brengt de Klant geen deelnamekosten in rekening. De 
Organisator betaalt de Klant geen vergoeding voor internettoegang of communicatie. 

• Om geldig deel te nemen aan de Actie en om te kunnen deelnemen aan de trekking , moet de Klant 
tijdens de Periode de volgende stappen ondernemen: 

A. Banden kopen   
 
- Koop uiterlijk tussen 23 /01/2023 en 23 /03/2023 twee (2) of vier (4) Bridgestone 

personen-, 4x4/SUV- of lichte vrachtwagenbanden  (inclusief montage) bij een Q Team 
Service Centre . 
 

B. Inschrijven bij  
 
- Ga uiterlijk naar de website -03 -2023 (middernacht) 

https://www.qteam.be/nl/bridgestone-samsung-giveaway-nl/; 

- Vermeld het factuurnummer van de banden en het kenteken van het voertuig waarop de 
banden zijn gemonteerd;  

- Vul alle gevraagde persoonlijke gegevens in (naam, voornaam, postcode , e-mailadres ;  

- Beantwoord de volgende tie-breaker vraag om kans te maken op een Samsung koelkast 
ter waarde van €1.000 of één van twee Samsung 55" TV's ter waarde van €1.200 of één 
van twee Samsung Tab S8 tablets of één van twee Samsung Galaxy S22 smartphones of 
één van vijf Samsung Galaxy Watch 5 horloges of één van twintig paar Samsung Galaxy 
Buds 2 of één van vijftig TotalEnergies Gift cards ter waarde van €15 :  
Hoeveel "Bridgestone share" factuurregistraties zullen wij ontvangen hebben op 21 
maart 2023 om middernacht? 

De winnaars zijn de deelnemers wier antwoord op de beslissingsvraag het dichtst bij het 
juiste antwoord ligt. 
Bij gelijke stand zijn de winnaars diegenen die de beslissende vraag het dichtst bij elkaar 
hebben beantwoord. Bij gelijke stand wint de deelnemer wiens antwoord het eerst 
wordt genoteerd. 

- U ontvangt een e-mail om uw deelname te bevestigen. 
 

• Elke onvolledige, onjuiste, onleesbare of ongeregistreerde registratie via de website 
https://www.qteam.be/nl/bridgestone-samsung-giveaway-nl/ of ontvangen na 31-03-2023  
worden uitgesloten van deelname. 



• Alleen online geregistreerde inzendingen komen in aanmerking voor deelname. De Organisator 
behoudt zich het recht voor elke aanvraag tot deelname aan de Actie te weigeren indien deze per 
post is ontvangen of indien er een vermoeden bestaat van fraude en/of vervalsing van de factuur 
voor de aankoop en montage van de banden of indien er andere onregelmatigheden worden 
geconstateerd in verband met de deelname. In dergelijke gevallen behoudt de Organisator, of een 
andere door hem aangewezen persoon, zich het recht voor de originele factuur en het 
kentekenbewijs van het voertuig waarop de banden zijn gemonteerd, op te eisen. Indien fraude 
wordt bewezen, heeft de Organisator het recht de Klant deelname aan de wedstrijd te weigeren. 

• Ten slotte zij erop gewezen dat de Organisator niet aansprakelijk kan worden gesteld voor 
problemen in verband met internet of voor materiële of immateriële schade die in het kader van 
de Actie wordt toegebracht aan internetgebruikers, computerapparatuur, telefoons en de daarin 
opgeslagen gegevens. 

• Elke aanvraag die onleesbaar, onvolledig, onjuist of duidelijk frauduleus is, die na het verstrijken 
van de termijn wordt verzonden of die niet aan de bovengenoemde voorwaarden voldoet, wordt 
beschouwd als niet-conform en komt niet in aanmerking voor terugbetaling. 

• Vragen/klachten: elke klacht moet uiterlijk op 30-04 -2023 om middernacht (plaatselijke tijd 
Brussel) per e-mail worden ingediend bij Bridgestone op het volgende adres - 
marketing.bnl@bridgestone.eu. Ana deze datum wordt deze promotie definitief gesloten. 

Artikel 5 - Bescherming van persoonsgegevens 

• Door deel te nemen aan de Actie, verstrekken Klanten de Organisator persoonsgegevens die door 
de Organisator, als verantwoordelijke voor de verwerking, zullen worden verwerkt in 
overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en in het bijzonder de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (Verordening 2016/679). U kunt contact opnemen met de 
verantwoordelijke voor de verwerking door een brief te sturen naar Bridgestone Europe NV/SA, 
Leonardo Da Vincilaan, 1, 193 0 Zaventem , België, onder vermelding van "Qteam - Actie Samsung". 

• De persoonsgegevens van de Klanten worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang 
van de Organisator, met het oog op de organisatie, het beheer en de uitvoering van de Actie, met 
inbegrip van de overdracht van het terugbetaalde bedrag aan de Klanten. Het gerechtvaardigd 
belang is de verkoop van autobanden te stimuleren door het aanbieden van een korting en andere 
incentives, waarvan de administratie de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist. De 
persoonsgegevens van de Klanten zijn noodzakelijk voor de Organisator om zijn verplichtingen uit 
hoofde van deze Actievoorwaarden na te komen. Indien de Cliënten daarmee instemmen, zullen 
hun persoonsgegevens ook worden gebruikt voor direct marketing en/of voor het verzenden van 
nieuwsbrieven of soortgelijke publicaties. Indien de Klant zijn toestemming heeft gegeven voor 
direct marketing en de communicatie van publicaties, worden zijn persoonsgegevens na maximaal 
3 jaar niet meer voor dit doel verwerkt, tenzij de Klant en/of de contactpersoon zijn toestemming 
voor de verdere verwerking heeft gegeven. 

• De persoonsgegevens worden gedeeld met de partner QTeam en de onderaannemer Done By 
Friday, die ze namens de Organisator verwerken. 

• De gegevens die door de Organisator of zijn partner(s) worden verzameld om deze promotieactie 
te beheren, worden alleen bewaard voor de periode die nodig is om de actie te voltooien, en 



worden zo snel als wettelijk mogelijk is vernietigd (7 jaar na afloop van de actie). Persoonsgegevens 
kunnen langer dan bovengenoemde termijnen worden bewaard indien specifieke omstandigheden 
dit vereisen (bijvoorbeeld indien er een geschil is tussen een Klant en de Organisator). 

• De Klant begrijpt en aanvaardt dat de Organisator wettelijk verplicht is de gegevens van personen 
of entiteiten aan wie hij geld betaalt gedurende 7 jaar te bewaren.  

• De Klant heeft het recht van toegang, overdracht, verwijdering en rectificatie van zijn 
persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van 
persoonsgegevens of deze te beperken. Klanten die toestemming hebben gegeven voor de 
verwerking van hun persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden en voor de ontvangst van 
nieuwsbrieven kunnen deze toestemming te allen tijde intrekken, zonder dat dit afbreuk doet aan 
de verwerking vóór de intrekking. De klant kan deze rechten uitoefenen door een brief te sturen 
naar Bridgestone Europe NV/SA, of door een verzoek in te dienen via 
https://privacy.bridgestone.eu/?language=FR. 
 

• In geval van een vermeende schending van de toepasselijke privacywetgeving kan de Klant een 
klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming van het land waar 
de Klant verblijft of waar de vermeende schending heeft plaatsgevonden. 

• De persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor deelname aan de actie. Indien u gebruik maakt van uw 
recht om uw persoonsgegevens vóór het verstrijken van de termijn te laten verwijderen, betekent 
dit echter ook dat u afziet van deelname aan de actie.  

Artikel 6 - Slotbepalingen 

• Deze actievoorwaarden worden gepresenteerd in de volgende talen, die onder de volgende links 
kunnen worden geraadpleegd 

Frans - Nederlands 

• Elke wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden, alsmede de opschorting, wijziging of 
aanpassing van de Actie zal via de website bekend worden gemaakt. 
https://www.qteam.be/nl/bridgestone-samsung-giveaway-nl/ 

• De ongeldigheid van een clausule of een deel van een clausule van deze Actievoorwaarden heeft 
geen invloed op de geldigheid van de rest van de clausule of de rest van de bepalingen en clausules. 

• De geldigheid, de juridische formulering en de uitvoering van deze actievoorwaarden worden 
beheerst door het Belgische recht en zijn onderworpen aan de bevoegdheid van de Belgische 
rechtbanken. 

 

----------------------------------------- 

 


