
Voorwaarden voor deelname van de Wedstrijd: CST – Ajax Amsterdam 

 

1. Organisator 

De organisatoren van deze wedstrijd zijn Maxxis International GmbH, 

Kaddenbusch 31, 25578 Dageling / Duitsland (“CST”) en Delticom AG, Brühlstraße 

11, 30169 Hannover/ Duitsland (“Delticom”). 

 

2. Voorwaarden voor deelname 

Enkel personen van wettelijke leeftijd kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Om 

deel te nemen aan de wedstrijd moeten de deelnemers een minimum van 4 autobanden 

van het merk CST aankopen gedurende de promotieperiode en moeten de volledige 

naam alsook de contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) in het voorziene 

formulier meegedeeld worden en moet het vakje naast “Deelnemen aan de promotie” 

aangevinkt worden. 

 

Medewerkers van Maxxis (CST) en Delticom of geaffilieerde bedrijven in de zin 

van §§ 15 ff. van de Duitse vennootschapswet en hun verwanten alsook andere 

personen die betrokken zijn bij het concept en de realisatie van deze wedstrijd 

zijn uitgesloten van deelname. 

 

De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn of haar persoonlijke 

en contactgegevens, specifiek het e-mail en postadres. Bij deelname aan de 

wedstrijd aanvaardt de deelnemer deze voorwaarden. Herhaaldelijke deelname aan 

deze wedstrijd is niet mogelijk. 

 

3. Promotieperiode 

De promotieperiode loopt van 30 maart tot en met 31 mei 2018. 

 

4. Prijzen 

De volgende prijs wordt geloot onder alle deelnemers: 

 

1x2 tickets voor een thuiswedstrijd van Ajax Amsterdam (Seizoen 2018/2019) 

inclusief twee nachten accommodatie in Amsterdam, Nederland. Ingaande en 

uitgaande reizen zijn geen onderdeel van de prijs. 

 

De loting wordt georganiseerd door Delticom. Omwisselen van de prijs is niet 

mogelijk. De prijs kan niet overgedragen of uitbetaald worden. Elke winnaar is 

verantwoordelijk voor zijn of haar fysieke toestand. De organisatoren nemen geen 

verantwoordelijkheid op voor de fysieke toestand van de winnaar wanneer hij of 

zij de prijs in ontvangst neemt. 

 

5. Bekendmaking van de Winnaars 

De winnaars worden onmiddellijk na de loting op de hoogte gebracht via e-mail. 

Met betrekking tot de wedstrijd hebben Maxxis (CST) en Delticom het recht om de 

gegevens van de winnaars naar de samenwerkende partners te verzenden om de 

bekendmaking te faciliteren en de prijs te kunnen leveren. Als de winnaar geen 

contact opneemt met Delticom binnen 1 week na geïnformeerd te zijn hierover 

wordt zijn aanspraak op de prijs opgegeven zonder vervanging. De datum van de 

reis staat vast, wat betekent dat de prijs ook opgegeven wordt zonder vervanging 

indien de winnaar niet in staat is om de reis te maken op de gespecifieerde 

datum.  

 

6. Verwerken van de Prijzen 

Het verwerken van de prijzen wordt enkel gedaan in direct contact tussen de 

winnaar en de samenwerkende partner of een opgedragen touroperator. Er kan geen 

aanspraak gedaan worden op een specifieke reisdatum. Indien de reis niet 

uitgevoerd wordt op de data gespecifieerd door de samenwerkende partner of 

touroperator kan er geen aanspraak gemaakt worden op de prijs. Met bevestiging 

van deelname aan de reis is de winnaar onderhevig aan de reisvoorwaarden 

opgelegd door de touroperator. De ingaande en uitgaande reis aan de startdatum 

van de reis (vliegveld, treinstation, etc.) worden gedaan ten koste van de 

winnaar. Hetzelfde geldt voor alle kosten die gemaakt worden tijdens de reis 

(minibar, telefoon, etc.). De waarde van de reis wordt gebaseerd op de duurste 

reistijd en is daardoor onderhevig aan seizoensgebonden afwijkingen en 



muntinflatie, afhankelijk van het voorziene tijdstip en gebruik van de reis. 

 

7. Misbruik 

In geval van verdenking van aantasting van de winkansen, resulterend uit 

manipulatie of op andere oneigenlijke of oneerlijke manieren, hebben Maxxis 

(CST) en Delticom het recht om deelnemers uit te sluiten, in te trekken of 

teruggave van de prijzen die al uitgegeven zijn te eisen en bijgevolg 

vervangende winnaars aan te duiden. 

 

8. Beperking van Aansprakelijkheid 

Maxxis (CST) en Delticom zijn niet aansprakelijk voor technische onderbrekingen, 

specifiek storingen van de telecommunicatielijnen van de computers. Maxxis (CST) 

en Delticom behouden het recht om de wedstrijd op elk gegeven moment af te 

breken of te beëindigen zonder voorgaande bekendmaking of zonder enige reden. 

Maxxis (CST) en Delticom zijn niet verantwoordelijk voor insolventie van de 

deelnemende partner en de resulterende gevolgen voor de uitvoering en verwerking 

van de wedstrijd. Voorts zijn Maxxis (CST) en Delticom enkel verantwoordelijk 

voor schade die moedwillig of door grove nalatigheid of door nalatigheid in de 

verantwoordelijkheden in dit contract gebeuren; niet toepasselijk op schade aan 

het lichaam, het leven of de gezondheid. 

 

9. Databeveiliging 

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet de deelnemer zich persoonlijk 

registreren. Deze registratie mag niet door een derde partij gedaan worden. Door 

te registreren aanvaardt de deelnemer expliciet dat Maxxis (CST) en Delticom het 

recht hebben om de informatie op te slaan die nodig is voor de wedstrijd tijdens 

zijn looptijd, om de wedstrijd (uit) te voeren en om de informatie te verzenden 

naar de medewerkende partner die op zich ook de persoonlijke gegevens kunnen 

bijhouden tijdens de wedstrijd. De informatie gegeven door de deelnemer voor 

deze wedstrijd zal – behalve indien expliciet anders bevestigd door de deelnemer 

– enkel gebruikt worden voor het doeleinde om de wedstrijd te voeren en zal 

bijgevolg nadien verwijderd worden en niet doorgegeven aan derden. 

Bovendien gaat de deelnemer akkoord dat, in het geval van winst, zijn of haar 

naam gepubliceerd zal worden door Maxxis (CST) of Delticom of een geaffilieerd 

bedrijf. De deelnemer heeft het recht om zijn of haar toestemming voor het 

opslaan van de gegevens en daarbij zijn of haar deelname aan de wedstrijd terug 

te trekken door een geschreven verklaring te verzenden naar Delticom AG, 

Brühlstraße 11, 30169 Hannover / Duitsland of een e-mail naar info@delti.com. 

 

10. Divers 

 

10.1 Er is geen recht van beroep. 

 

10.2 De voorwaarden voor deelname en de volledige wettelijke relatie tussen de 

deelnemers en Maxxis (CST) zijn exclusief onderhevig aan de wet van de Federale 

Republiek Duitsland. 

 

10.3 In het geval dat een voorziening van de deelnemende voorwaarden ongeldig 

is, wordt de geldigheid van de overige voorzieningen hier niet door beïnvloedt. 

In plaats van de ongeldige voorziening wordt deze vervangen door de voorziening 

die het dichtst aanleunt in betekenis en doel bij de originele voorziening. Dit 

geldt in het geval dat deze voorwaarden voor deelname een onbedoeld juridisch 

vacuüm achterlaat. 

 

10.4 De uitsluitende plaats van contractuele vervulling en rechtbank is 

Hannover, voor zover een overeenkomst met betrekking tot dit onderwerp wettelijk 

toegelaten is. 
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