
 
 
Deelnamevoorwaarden voor de competitie: Tour de France Finale in Parijs 

 

1. Organisator 

De organisatoren van deze wedstrijd zijn Continental Reifen Deutschland GmbH, 

Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover / Duitsland ("Continental") en Delticom AG, 

Brühlstraße 11, 30169 Hannover / Duitsland ("Delticom"). 

 

2. Deelnamevoorwaarden 

Alleen personen van meerderjarige leeftijd komen in aanmerking voor deelname aan de 
wedstrijd. 
Werknemers van Continental en Delticom of gelieerde bedrijven in de zin van §§ 15 e.v. van 

de Duitse Corporation Act en hun familieleden alsmede andere personen die betrokken zijn 

bij het ontstaan en de realisatie van deze competitie zijn uitgesloten van deelname. De 

deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar persoonlijke gegevens en 

contactgegevens, met name het e-mailadres en postadres. Door deel te nemen aan de 

wedstrijd aanvaardt de deelnemer deze deelnamevoorwaarden. Een herhaalde deelname 

aan deze wedstrijd is niet mogelijk. 

 

3. Competitieperiode  

De competitieperiode loopt van 4 april 2018 tot en met 6 mei 2018. 

 

4. Prijzen  

De volgende prijs wordt verloot onder alle deelnemers: 
1 reis naar Parijs, Frankrijk voor 1 persoon inclusief de vlucht vanaf een luchthaven naar 

keuze, bezoek aan de finale van de Tour de France op de Champs-Elysées, accommodatie 
en eten van 28 juli tot en met 30 juli 2018. 
De loterij wordt georganiseerd door Delticom. Uitwisseling van prijzen is uitgesloten. De 

prijzen kunnen niet worden overgedragen of contant worden uitbetaald. Elke winnaar is 

verantwoordelijk voor zijn of haar eigen fysieke conditie. De organisatoren aanvaarden geen 

enkele verantwoordelijkheid voor de fysieke conditie van de winnaar wanneer hij of zij de 

prijs verzilvert. 

 

5. Kennisgevingen van de winnaars 

De winnaars worden kort na de loting via e-mail op de hoogte gesteld. In verband met de 

wedstrijd hebben Continental en Delticom het recht om de gegevens van de winnaars naar 

samenwerkingspartners te sturen om de kennisgeving en de levering van de prijs te 

vergemakkelijken. Als de winnaar geen contact opneemt met Delticom binnen 1 week nadat 

hij van zijn overwinning op de hoogte is gesteld, zal zijn recht op de prijs worden verspeeld 

zonder vervanging. De datum van de reis staat vast, wat betekent dat de prijs ook wordt 

verbeurd zonder vervanging als de winnaar niet in staat is om de reis te maken op de 

hierboven gespecificeerde datum. 

6. Verwerking van de reis 

De afhandeling van de reis gebeurt uitsluitend in direct contact tussen de winnaar en de 

samenwerkingspartner of een erkende touroperator. Er is geen recht op een specifieke 

reisdatum. Als de reis niet wordt uitgevoerd op de door de samenwerkingspartner of 

touroperator opgegeven datum, bestaat er geen recht op de prijs. Bij bevestiging van de 

deelname aan de reis, moet de winnaar zich houden aan deze reisvoorwaarden door de 



touroperator. De heen- en terugreis op de begindatum van de reis (luchthaven, treinstation, 

enz.) gebeurt op kosten van de winnaar. Hetzelfde geldt voor alle kosten die tijdens de reis 

worden gemaakt (minibar, telefoon, enz.). De waarde van de reis is gebaseerd op de duurste 

reistijd en is daarom onderhevig aan seizoenafwijkingen en valutaschommelingen, 

afhankelijk van het tijdstip van levering en gebruik van de reis. 

7. Misbruik 

In geval van verdenking dat winstkansen zijn aangetast als gevolg van manipulatie of andere 

ongepaste of oneerlijke middelen, behouden Continental en Delticom zich het recht voor om 

deelnemers uit te sluiten, terug te trekken of teruggave van reeds toegewezen prijzen te 

eisen en vervangende winnaars te bepalen. 

8. Beperking van aansprakelijkheid 

Continental en Delticom zijn niet aansprakelijk voor technische storingen, met name 

storingen in telecommunicatieverbindingen of de computers. Continental en Delticom 

behouden zich het recht voor om de competitie op elk moment af te breken of te beëindigen 

zonder voorafgaande aankondiging en zonder opgave van redenen. Continental en Delticom 

zijn niet aansprakelijk voor insolventie van de samenwerkingspartner en de daaruit 

voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering en verwerking van de wedstrijd. Bovendien zijn 

Continental en Delticom alleen aansprakelijk voor schade die is ontstaan door opzet en 

grove nalatigheid of door nalatigheid van de belangrijkste verantwoordelijkheden van dit 

contract; dit is niet van toepassing op schade aan lichaam, leven of gezondheid. 

 

9. Gegevensbescherming 

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer zich persoonlijk registreren. De 

registratie mag niet worden gedaan door een derde partij. Door zich te registreren, gaat de 

deelnemer er expliciet mee akkoord dat Continental en Delticom het recht hebben om de 

vereiste informatie voor de duur van de wedstrijd op te slaan en, met het oog op het houden 

en uitvoeren van de wedstrijd, om de informatie over te dragen aan de respectievelijke 

samenwerkingspartner, die ook de persoonlijke gegevens voor de duur van de competitie 

mag bewaren. De informatie die door de deelnemer wordt verstrekt voor deze wedstrijd zal - 

tenzij expliciet anders bevestigd door de deelnemer - alleen worden gebruikt voor het 

uitvoeren van de wedstrijd en zal vervolgens worden verwijderd en niet worden doorgegeven 

aan derden. Verder stemt de deelnemer ermee in dat in het geval van winst zijn of haar 

naam zal worden gepubliceerd door Continental of Delticom of een gelieerde onderneming. 

De deelnemer heeft het recht om zijn of haar toestemming voor het opslaan van de 

gegevens in te trekken en daarmee zijn of haar deelname aan de wedstrijd in te trekken door 

een schriftelijke verklaring te sturen naar Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover / 

Duitsland of een e-mail naar info@delti.com. 

 

10. Overig 

10.1 Er is geen recht op beroep. 

10.2 Deze deelnemingsvoorwaarden en de volledige rechtsverhouding tussen de deelnemers en 

Continental zijn exclusief onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. 

10.3 In het geval dat een bepaling van de deelnemende voorwaarden ongeldig is, wordt de geldigheid 

van de overige bepalingen hierdoor niet beïnvloed. In plaats van de ongeldige bepaling, zullen de 

bepalingen die qua betekenis en doel het dichtst in de buurt komen, deze vervangen. Dit is van 

toepassing op het geval dat deze deelnemingsvoorwaarden een onbedoelde maas in de wet bevatten. 

mailto:info@delti.com


10.4 De plaats van contractuele uitvoering en de exclusieve bevoegde rechtbank is Hannover, op 

voorwaarde dat een overeenkomst hierover juridisch toelaatbaar is. 

 


