
Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd 

§ 1 Promotie / loterij 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover, Duitsland (hierna ook wel "Delticom" genoemd). De 

wedstrijd is niet verbonden aan Facebook of Instagram en wordt op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of georganiseerd door 

Facebook of Instagram. 

§ 2 Prijs 

In de loop van twee evenementen wordt een set (4 stuks) autobanden naar keuze van 1. Falken en 2. Pirelli verloot. De waarde van de prijs is 

beperkt tot € 600,00 (incl. BTW) per verloting. Bij het betreffende evenement wordt aangegeven of het om Falken- of Pirelli-banden gaat. 

§ 3 Voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd 

Door deel te nemen aan de verloting, aanvaardt de gebruiker deze deelnemingsvoorwaarden. Deelname aan de loterij is vrijwillig en gratis. 

Deelname aan de loterij is alleen mogelijk op eigen naam, deelname door derden is niet toegestaan. De minimumleeftijd voor deelname is 18 

jaar en de deelname is voorbehouden aan natuurlijke personen, voor zover zij niet handelingsonbekwaam zijn. Een contante uitbetaling van 

de prijs of een ruil is uitgesloten, ook in delen. De aanspraak is niet overdraagbaar/toe te bedelen. 

§ 4 Uitvoering en verwerking 

De deelnameperiode is de start van de prijstrekking op de Facebook-pagina van autobandenmarkt.be van 26/03/2021 om 0:00 uur tot 

06/04/2021 om 23:59 uur. 

Om mee te doen aan de loterij moet de deelnemer het bericht met de aankondiging van de desbetreffende loterij leuk vinden en 

autobandenmarkt.be volgen op Facebook.  

De persoon wiens naam geregistreerd staat op het Facebook- of Instagram-account wordt geacht deel te nemen. Deelname is gratis en staat 

los van de aankoop van goederen of diensten. 

De winnaar wordt op de dag na afloop van de prijsvraag willekeurig door de computer gekozen en wordt door Delticom via Facebook 

Messenger op de hoogte gebracht. Indien de winnaar niet binnen 1 week na kennisgeving van de prijs contact opneemt met Delticom, vervalt 

de aanspraak op de prijs zonder compensatie. De prijs zal zo worden overhandigd dat de winnaar zelfstandig de set banden die hij/zij heeft 

gewonnen op "autobandenmarkt.be" bestelt op vooruitbetaling binnen 6 maanden na kennisgeving en Delticom het bestelnummer (RD...) via 

Facebook Messenger stuurt. Delticom verlaagt vervolgens het factuurbedrag met € 600,00 of zet de factuur op "0" als het aankoopbedrag 

lager is dan € 600,00 en de bestelling daadwerkelijk banden bevat van het merk dat de winnaar heeft gewonnen (Falken/Pirelli).  

Delticom behoudt zich het recht voor de prijstrekking op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen te 

wijzigen, annuleren of beëindigen. Als een correcte uitvoering van de verloting om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, 

manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen niet kan worden gegarandeerd, behoudt Delticom zich het 

recht voor de verloting onmiddellijk te beëindigen. Het gedrag van een deelnemer kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van de verloting, 

in het bijzonder ook daarna en/of in het geval van een duidelijk gebrek aan intentie tot deelname, indien de deelnemer bijvoorbeeld lid is van 

een zogenaamde stemgroep, klikgemeenschap of iets dergelijks en deze tijdens de deelname op ondersteunende wijze gebruikt en daarmee 

een voordeel behaalt. Indien dit het geval is, kan Delticom individuele deelnemers (ook achteraf) uitsluiten. In gevallen van uitsluiting achteraf 

zal de prijs opnieuw onder alle deelnemers worden verloot. Wijzigingen in de deelnamevoorwaarden en de annulering van de trekking zullen 

door Delticom op de deelnemende internetpresentatie en per e-mail worden aangekondigd. 

§ 5 Gegevensbescherming, rechtsgrondslag voor gegevensverwerking, voorschriften inzake gegevensbescherming 

Delticom AG is de functionaris voor gegevensbescherming in de zin van artikel 4 nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
van de EU (Datenschutzgrundverordnung , DSGVO). U kunt via e-mail contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op 
datenschutz@delti.com of per post op het hierboven vermelde postadres: Trefwoord "Gegevensbescherming". 

De rechtsgrondslag voor alle voornoemde gegevensverwerking is Art. 6 (1) b) DSGVO ("uitvoering van het contract"). Wij verwerken 
persoonsgegevens ten behoeve van de registratie, uitvoering en afwikkeling van de prijsvraag. Wij verzamelen en bewaren de antwoorden op 
de enquête voor marketingdoeleinden (bijv. voor het opstellen van reclameslogans of het plannen van marketingcampagnes). Tijdens de 
opslagperiode van de antwoorden van de deelnemers is een toewijzing van de antwoorden aan de respectieve deelnemers technisch mogelijk, 
maar niet de bedoeling. Wij trekken algemene conclusies uit de antwoorden. 

Alle persoonsgegevens worden overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijnen (opslagcriterium) voor een periode van drie jaar vanaf het 
begin van het volgende jaar bewaard. De toelaatbaarheid van de opslag volgt uit Art. 6 Sec. 1 c) DSGVO indien wij aan wettelijke 
archiveringsverplichtingen moeten voldoen en Art. 6 Sec. 1 f) DSGVO ("legitiem belang"). Het is ons gerechtvaardigd belang om de gegevens 
met het oog op juridische verdediging op te slaan totdat de verjaringstermijn van mogelijke aanspraken van de deelnemers aan de wedstrijd 
is verstreken. De gegevensverwerking is beperkt tot verificatiedoeleinden. U hebt rechten op grond van de wetgeving inzake 
gegevensbescherming (de zogenaamde rechten van de betrokkene), in het bijzonder het recht om bezwaar te maken tegen de hierboven 
genoemde gegevensverwerking en het recht op informatie. Delticom AG verwijst in dit verband voor verdere informatie naar de betreffende 
gegevensbeschermingsinformatie: https://www.autobandenmarkt.be/datenschutz 

§ 6 Aansprakelijkheid; software van derden 

Eventuele aansprakelijkheid van Delticom is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Delticom is niet aansprakelijk voor manipulaties of 
interventies tijdens de trekking. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing op letsel aan leven, lichaam of gezondheid. 



De exploitant is niet aansprakelijk voor problemen of technische storingen van telefoonnetwerken of telefoonverbindingen, 
onlinenetwerksystemen, servers, providers, computer hardware of -software, e-mails en inzendingen die worden ontvangen als gevolg van 
technische problemen of verkeersopstoppingen op het internet, het telefoonnet of een website, of een combinatie daarvan. Verder is de 
exploitant niet aansprakelijk voor enige schade aan hardware of software van de deelnemers veroorzaakt door of voortvloeiend uit deelname 
aan de actie. Delticom is niet aansprakelijk voor defecten of schade aan de prijs. 

§ 7 Uitsluiting van de wedstrijd 

Werknemers van Delticom en de daarmee verbonden/gelieerde ondernemingen komen niet in aanmerking voor deelname. 

De rechtsgang is uitgesloten. 

De deelname aan de wedstrijd is uitsluitend onderworpen aan de hier vermelde voorwaarden. 


