
 "QTeam helpt je bij het vullen van 
Total Energies Happy Fuel card actie op Bridgestone vrachtwagenbanden vanaf 17,5 inch in 

deelnemende QTeam Service Centra, met uitzondering van Vandeckerkove Centra. 

 
Artikel 1 - Voorwaarden voor het optreden - Toepassingsgebied 

 
• Deze voorwaarden (de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de "QTeam helpt u tanken met 

een Total Energies Happy Fuel card op Bridgestone vrachtwagenbanden vanaf 17.5 inch en hoger 
bij deelnemende QTeam Service Centers" (de "Actie") die wordt georganiseerd door VPLAM 
Holding NV, ondernemingsnummer 0452.263.488 en gevestigd te Oostjachtpark 7, 9100 Sint-
Niklaas (hierna te noemen de "Organisator" of "QTeam").  

• De Actie vindt plaats van 13-03-2023 tot en met 31-03-2023 om 23:59 (CET) (de "Periode"). 

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

 
• Door deel te nemen aan deze Actie wordt de Klant (zoals hieronder gedefinieerd) geacht op de hoogte 

te zijn van 
de toepasselijkheid van deze actievoorwaarden en deze te aanvaarden. 

 
• Deze Actievoorwaarden zijn ook beschikbaar op de website www.qteam.be, evenals het 

Privacybeleid en het Cookiebeleid. 

Artikel 2 - Het optreden 
 

• De Actie bestaat uit de toekenning van een Total Energies Happy Fuel card voor de aankoop van 
één (1) of meer Bridgestone vrachtwagenbanden bij een QTeam Service Center, met uitzondering 
van Vandekerckove Centra, van één (1) of meer banden met een maximum van honderdvijftig (150) 
banden per Klant, van 17,5 inch of meer (hierna te noemen de "Banden") tussen 13-03-2023 en 31-
03-2023 (inclusief). 

 
• Het maximumbedrag dat per band aan de Klant wordt toegekend hangt af van de maat in inches 

en het aantal gekochte banden: 

o 17.5" 10 €/band met een maximum van 150 banden per klant 
o 19.5"  10 €/band met een maximum van 150 banden per klant 
o 22,5" en hoger : 20 €/band met een maximum van 150 banden per klant 

 
• Deze actie is beperkt tot : 150 banden, voor alle gebruikersklanten. Deze actie kan niet worden 

gecombineerd of gecumuleerd met andere lopende acties in verband met Bridgestone 
vrachtwagenbanden of Bridgestone-contracten. Niet-conforme invoer zal leiden tot een 
onherroepelijke weigering van de brandstofkaartaanvraag. 

 
 

Artikel 3 - Personen die voor de actie in aanmerking komen 
 

� Deze Actie staat open voor gebruikers van cliënten (hierna te noemen "Cliënt/Deelnemer"). 
 

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 aanspraak te kunnen maken op een Total Energies Happy 

Fuel kaart, moet de Klant tijdens de Periode de volgende stappen ondernemen: 

A. Banden kopen 
 

- Koop tussen 13-03-2023 en uiterlijk 31-03-2023 ten minste één Bridgestone 
vrachtwagenband van 17,5 inch of groter bij een QTeam Service Center, met 
uitzondering van Vandekerckove Centra. 
 

- De Deelnemers machtigen het Organiserende bedrijf om alle nodige controles uit te 
voeren met betrekking tot hun identiteit, woonplaats en telefoonnummers (inclusief 
mobiele nummers). Daartoe behoudt het Organiserende bedrijf zich het recht voor, dat 
elke Deelnemer aanvaardt, om een kopie te vragen van de documenten die deze 
elementen staven. 

 
B. Inschrijven bij 

 
- Bezoek de website https://www.qteam.be/fr/trucker-campaign-2023-fr/ uiterlijk op 30-

04-2023 (middernacht); 

- Vul alle gevraagde gegevens in (bedrijfsnaam, BTW-nummer, postadres, e-mailadres, 
factuurnummer); 
 

C.  Ontvang uw tankkaart 
 

- U ontvangt na maximaal 8 weken een Total Energies Happy Fuel kaart op het door u 
opgegeven adres, mits uw deelname voldoet aan deze Algemene Voorwaarden. 

 
• Elke inschrijving die onvolledig, onjuist, onleesbaar, niet geregistreerd via de website 

https://www.qteam.be/fr/trucker-campaign-2023-fr/ of ontvangen na 30-04-2023 wordt 
uitgesloten van deelname. 

 
• Alleen online geregistreerde inschrijvingen komen in aanmerking voor deelname. De Organisator 

behoudt zich het recht voor elke inschrijving voor 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 van de banden of indien er andere onregelmatigheden in verband met de 
deelname worden geconstateerd. In dergelijke gevallen behoudt de Organisator, of een andere 
daartoe door hem aangewezen persoon, zich het recht voor de originele factuur op te eisen. Indien 
fraude wordt bewezen, heeft de Organisator het recht de Klant de aanvraag voor een tankkaart 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 
als niet-conform beschouwd en komt niet voor terugbetaling in aanmerking. 



 

• Wijze en tijdstip van verzending van de tankkaart: Indien de aanvraag in orde is, ontvangt de klant 
de te verzenden tankkaart(en) per post of door zijn QTeam Account Manager, maximaal 6 tot 8 
weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens. Elke andere vorm van verzending is 
uitgesloten. 

 
• Vragen/klachten: Alle klachten moeten ten laatste op 30-06-2023 om middernacht (plaatselijke tijd 

Brussel) per post worden ingediend bij QTeam op het volgende adres - Oostjachtpark 7, 9100 Sint-
Niklaas. Na deze datum wordt deze promotie definitief stopgezet. 

 
 

Artikel 5 - Beperking van de aansprakelijkheid 

De Organiserende Maatschappij verbindt zich ertoe alles te doen wat in haar vermogen ligt om met haar 
dienstverleners om het goede verloop van de actie te waarborgen. Indien zich echter een technische 
storing voordoet die het goede verloop van de actie beïnvloedt in omstandigheden waarop het 
Organiserende bedrijf geen invloed heeft, kan dit bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld tegenover 
de deelnemers. Het Organiserende bedrijf kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld in geval van 
niet-aflevering van de e-mail, in geval van storing van de toegangsprovider, in geval van storing van 
het internetnetwerk of in enig ander geval. 

 
ARTIKEL 6 - COMMUNICATIE  

De Organisator zal noch tijdens noch na de wedstrijd enige correspondentie en/of telefonische 
communicatie over deze Actie voeren.  

 
ARTIKEL 7 - REGLEMENT  

Deelname aan de actie impliceert volledige aanvaarding van deze voorwaarden. Geen enkel bezwaar 
wordt aanvaard. 
 
 ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID  
De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen in verband met de 
gebruikte faciliteiten, de website en/of het berichtensysteem. De Organisator kan evenmin 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incompatibiliteit tussen de voor de actie gebruikte 
technologieën en de door de deelnemer gebruikte hardware- en softwareconfiguratie.  

 

ARTIKEL 9 - OVERMACHT  
In geval van overmacht, onvoorziene omstandigheden in het reglement of bij onenigheid neemt de 
organisator de nodige beslissingen om het goede verloop van deze actie te waarborgen. Zijn 
beslissingen zijn bindend en onbetwistbaar.  

 

ARTIKEL 10 - PRIVACY  
Als bezoeker van het QTeam filiaal ga je akkoord met de regels. Foto's gemaakt door medewerkers 
van QTeam (of een van hun vertegenwoordigers) mogen door QTeam worden gebruikt voor 
marketingdoeleinden. Alle regels zijn te lezen op de website.  

 
De Organisator verwerkt in het kader van zijn activiteiten persoonsgegevens. Onder 
persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 



natuurlijke persoon.  
 

Aangezien de Organisator de privacy en veiligheid van persoonsgegevens waardeert en respecteert, 
worden deze uitsluitend verwerkt in overeenstemming met (i) 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 bekend als de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (GDPR), alsmede (ii) alle toepasselijke nationale regelgeving.  
 
De organisator verzamelt persoonsgegevens die vrijwillig door de deelnemer worden verstrekt. De 
organisator beheert de persoonsgegevens. Het verstrekken van persoonsgegevens is een 
noodzakelijke voorwaarde voor deelname. Zonder persoonsgegevens kan de Organisator de 
deelnemer niet identificeren en is er geen communicatie mogelijk.  
 
De persoonsgegevens van de deelnemer zijn alleen toegankelijk voor werknemers en medewerkers 
van de Organisator die in het kader van hun functie toegang moeten hebben tot deze 
persoonsgegevens. Deze werknemers en medewerkers zijn onderworpen aan strikte interne regels 
inzake de verwerking van persoonsgegevens. Indien de Organisator derden inschakelt om 
persoonsgegevens te verwerken, worden alleen die partijen geselecteerd die voldoende waarborgen 
bieden dat de verwerking voldoet aan de wettelijke eisen en dat de rechten van de deelnemer zijn 
gewaarborgd. Voor het overige verwijst de Organisator naar zijn privacybeleid, dat beschikbaar is op 
de website.  
 

De Organisator schakelt geen andere onderaannemer in zonder voorafgaande schriftelijke, specifieke 
of algemene toestemming van de deelnemer. Indien de Organisator een andere verwerker inschakelt 
om namens de Klant specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten uit te voeren, zijn de andere 
verwerkers contractueel of door een andere rechtshandeling gebonden aan dezelfde 
gegevensbeschermingsverplichtingen uit hoofde van de wetgeving van de Unie of de lidstaten als die 
welke in deze voorwaarden zijn opgenomen.  
 
De Organisator verbindt zich ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen 
om ervoor te zorgen dat de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer voldoet aan de 
vereisten van de GDPR en de bescherming van de rechten van de betrokkene.  

 
De Organisator garandeert dat de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken, 
verplicht zijn tot geheimhouding of gebonden zijn door een passende wettelijke 
geheimhoudingsplicht.  
 

Aan het einde van de gegevensverwerking is de Organisator verplicht, afhankelijk van de keuze van de 
deelnemer, alle persoonsgegevens te wissen of aan de deelnemer terug te geven en eventueel 
bestaande kopieën te verwijderen, tenzij de opslag van persoonsgegevens onderworpen is aan EU- of 
lidstaatwetgeving.  
 

De Organisator stelt de deelnemer onmiddellijk, en uiterlijk binnen 24 uur, op de hoogte van elke 
inbreuk op persoonsgegevens die ten behoeve van de deelnemer worden verwerkt.  



 
De Organisator stelt tevens alle informatie ter beschikking die nodig is om de naleving van de in deze 
tekst genoemde verplichtingen aan te tonen en om audits, met inbegrip van inspecties, door de klant 
of door een door de klant gedelegeerde auditor mogelijk te maken en bij te staan.  
 

ARTIKEL 11 - BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT  
Op deze algemene voorwaarden en op de deelname is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Bij 
geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen, bevoegd. 
  


