
 
 
Voorwaarden voor deelname  

 

 

1. Organisator: 

 

organisator van de actie is Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover / Duitsland als 

uitbater van de online shop Autobandenmarkt.be (vervolgens „Autobandenmarkt.be“ 

genoemd). De prijs wordt ter beschikking gesteld door Deltiparts GmbH, als uitbater van de 

online shop autoonderdelen-direct.be ( vervolgens "autoonderdelen-direct.be" genoemd).  

 

2. Tegoedbon van de actie 

 

De tegoedbon in het kader van de actie is een exclusieve bestelbon (vervolgens "tegoedbon" 

genoemd) ter waarde van 20,- EURO (meer details vindt u onder punt 3) die gebruikt kan 

worden voor een bestelling bij autoonderdelen-direct.be. De tegoedbon moet tegen 

30.06.2017 op de site van autoonderdelen-direct.be ingelost worden. Anders vervalt de 

tegoedbon. 

 

We wijzen u erop dat de minimumleeftijd van de deelnemers van deze actie op 

Autobandenmarkt.be 18 jaar is en dat de deelnemers in België gedomicilieerd moeten zijn.  

 

Voor de bestelling en inlossing van de tegoedbon zijn de algemene voorwaarden van de 

samenwerkingspartner autoetile-meile.de van toepassing. De voorwaarden vindt u hier: 

https://www.autoonderdelen-direct.be/algemene-voorwaarden  

 

3. Deelnamevoorwaarden 

3.1 Door aan de actie deel te nemen aanvaardt de deelnemer deze deelnamevoorwaarden. 

Deelname aan de actie is mogelijk via de volgende varianten: 

 

Variant 1: met het RD-nummer (bestelnummer van Autobandenmarkt.be) na de aankoop van 

banden op de bestelbevestigingspagina van Autobandenmarkt.be registreren.  

 

3.2 De deelnemers moeten bij de registratie hun burgerlijke voor- en familienaam en hun e-

mailadres vermelden. Medewerkers van Delticom AG (incl. dochtermaatschappijen) en hun 

familie worden uitgesloten van de actie. 

3.3 Er wordt tijdens de duur van de actie per bestelling slechts een tegoedbon toegekend en 

deze is tijdens de duur van de actie enkel geldig voor beschikbare winter- en 4-

seizoensbanden van Uniroyal. Bij aankoop van minder dan 2 Uniroyal-banden per bestelling 

kan er geen tegoedbon geclaimd worden. Enkel de koper zelf heeft recht op de premie. 

Onvolledige of foutieve gegevens hebben uitsluiting tot gevolg.  

3.4Volledige of gedeeltelijke uitbetaling in cash resp. omruiling van de tegoedbon is 

uitgesloten.  

3.5 Het recht op de tegoedbon kan niet overgedragen/afgestaan worden.  

3.6 De tegoedbon kan enkel bij autoonderdelen-direct.be gebruikt worden.  

3.7 De online shop autoonderdelen-direct.be voorziet geen minimale bestelwaarde voor de 

tegoedbon. Elke tegoedbon kan slechts eenmaal per bestelling ingelost worden. Als de 

waarde van de tegoedbon hoger is dan de bestelwaarde van de bestelling op 

https://www.autoonderdelen-direct.be/algemene-voorwaarden


autoonderdelen-direct.be, is autoonderdelen-direct.be niet verplicht het resterende tegoed 

gedeeltelijk of volledig uit te betalen en/of een tegoedbon ter waarde van het resterende 

tegoed aan de klant te bezorgen. De tegoedbon vervalt voor het restbedrag na de bestelling 

onherroepelijk. De tegoedbon kan enkel bij online betalingsmethodes PayPal, kredietkaart, 

onmiddellijk overschrijving ingelost worden en is niet combineerbaar met andere acties van 

Autobandenmarkt.be en/of autoonderdelen-direct.be.  

3.8 Autobandenmarkt.be behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde zonder 

voorafgaande aankondiging of opgave van redenen te wijzigen, op te schorten of te 

beëindigen. Als om technische redenen (bv. virussen in het computersysteem, manipulaties 

of fouten in de hard- en/of software) of om wettelijke redenen geen ordelijke uitvoering van 

de actie gegarandeerd kan worden, houdt Autobandenmarkt.be zich het recht voor de actie 

onmiddellijk te beëindigen. Indien een dergelijke beëindiging door toedoen van een 

deelnemer veroorzaakt wordt, ook na de actie, kan Autobandenmarkt.be (ook achteraf) 

aparte deelnemers uitsluiten. Wijziging van deelnamevoorwaarden en stopzetting van de 

actie worden door Autobandenmarkt.be op de deelnemende websites en via e-mail bekend 

gemaakt. 

 

4. Duur van de actie en beschikbaarheid 

De actie is geldig voor elk in de periode van 26/10/2016 (om 00:00 u) tot en met 09/11/2016 

(om 23:59 u) aangekocht paar winter- en 4-seizoensbanden zolang de voorraad strekt. De in 

het kader van de actie beschikbare hoeveelheid tegoedbonnen bedraagt 1000 

tegoedbonnen van 20,- EURO.  

 

5. Afwijzing van aansprakelijkheid 

 

De deelnemer neem kennis van het feit dat Autobandenmarkt.be geen garantie of waarborg 

geeft voor de beschikbaarheid van de websites in verband met de actie of de daarop 

weergegeven inhoud. Autobandenmarkt.be behoudt zicht het recht voor de beschikbaarheid 

van deze websites (ook zonder voorafgaande aankondiging) volledig of gedeeltelijk stop te 

zetten of de toegang hiertoe volledig of gedeeltelijk te beperken. Autobandenmarkt.be en 

diens afdelingen, medewerkers of agenten zijn niet aansprakelijk voor schade die bij 

deelname aan de actie kunnen ontstaan door fouten, vertragingen of onderbrekingen bij het 

doorsturen, bij storingen van technische installaties of een dienst, onjuiste inhoud, verlies of 

wissen van gegevens, virussen of op andere manieren tenzij Autobandenmarkt.be opzettelijk 

of grof nalatig zulke schade veroorzaakt; deze afwijzing van aansprakelijkheid geldt niet voor 

schendingen van het lichaam, leven of gezondheid. 

 

6. Bescherming van de privacy: 

Het verzamelen, opslaan, gebruik en doorsturen van persoonlijke gegevens door 

Autobandenmarkt.be wordt enkel uitgevoerd onder strenge toepassing van het 

Bundesdatenschutzgesetz (Duitse wet op de bescherming van de privacy). De bij deze actie 

ter beschikking gestelde gegevens worden enkel voor de afwikkeling van de actie gebruikt 

en vervolgens gewist. 

 

In dit verband verwijst Autobandenmarkt.be naar de overeenkomstige privacybepalingen: 

http://www.Autobandenmarkt.be/datenschutz.html. Bovendien weet de deelnemer en staat 

hij toe dat alle benodigde gegevens die uitsluitend voor de afwikkeling van de actie (bericht 

over de tegoedbon, beoordeling van de deelnemers) bedoeld zijn, ook aan externe 

agentschappen/ firma's doorgestuurd mogen worden. De deelnemer kan de bovenstaande 



toestemming te allen tijde door schriftelijke melding op het e-mailadres: datenschutz@delti.com 

herroepen, informatie over de over hem opgeslagen gegevens en/of schrapping vragen, voor 

zover Autobandenmarkt.be niet wettelijk verplicht is de gegevens verder te behouden.  

 

7. Overige: 

7.1 De rechtsgang is uitgesloten.  

7.2 Deze deelnamevoorwaarden en de volledige rechtsverhouding tussen de deelnemers en 

Autobandenmarkt.be vallen uitsluitend onder de wettelijke bepalingen van de Bondsrepubliek 

Duitsland. De bevoegde rechtbank is, voor zover wettelijk toegelaten, Hannover. 

7.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of 

worden, indien de deelnamevoorwaarden een hiaat vertonen, wordt de geldigheid van de 

overige bepalingen hierdoor niet aangetast. Ongeldige of onregelmatige bepalingen worden 

in stand gehouden door een geldige inhoud die de inhoud het best weerspiegelt, die 

overeengekomen zou zijn als de ongeldigheid of het hiaat opgemerkt zou zijn. 

 


