WEDSTRIJDREGLEMENT
Louyet Group - After Sales wedstrijd 2021
ARTIKEL 1
•
SA LOUYET BRUSSELS : Leuvensesteenweg 864 - 1140 Evere, BCE : BE 0758.619.479 (hoofdzetel)
•
SA LOUYET AUTOMOTIVE SOUTH : Rue de Mons, 80 - 6000 Charleroi, BCE : BE 0757.976.014
(hoofdzetel)
•
SA LOUYET AUTOMOTIVE NORTH : Bergensesteenweg 720 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw, BCE : BE
0479.004.608 (hoofdzetel)

De drie naamloze vennootschappen Louyet Brussels, Louyet Automotive South, Louyet Automotive North,
organiseren een wedstrijd getiteld « LOUYET Group – After Sales wedstrijd 2021 ».
Deze vennootschappen worden als enige verantwoordelijk beschouwd voor deze wedstrijd.

ARTIKEL 2
De wedstrijd loopt van 10 februari t.e.m. 30 april 2021 om middernacht, volgens Belgische tijd.
Iedere natuurlijke persoon kan ten persoonlijke titel en individueel deelnemen aan de wedstrijd, met uitzondering
van rechtspersonen en volgende personen:
- Medewerkers van de organisator en hun familie, met inbegrip van partners die onder hetzelfde dak
wonen
- De commerciële promotors, hun personeelsleden en de familie daarvan
- Hun raadgevers betreffende publiciteit en promotie
De organisator behoudt zich het recht om aan de winnaar een bewijs van tewerkstelling te
vragen, of een ander document om te bewijzen dat hij niet tot een van bovenstaande
categorieën behoort.
De deelnemer moet zijn wagen gereserveerd en gepresenteerd hebben op een afspraak in een garage bij
één van de BMW, MINI of MINI Service concessiehouders van Louyet Group (Brussel, Charleroi, La
Louvière, Bergen, Sambreville, Sint-Pieters-Leeuw), volgens de volgende regels:

•
•
•

•
•
•

De deelnemer maakt een afspraak voor het onderhoud van zijn wagen (via e-mail, telefoon of het
online formulier) bij een Louyet concessiehouder naar keuze.
De deelnemer meldt zich op zijn afspraak bij een Louyet concessie en de werkzaamheden
worden aan zijn wagen uitgevoerd.
De deelnemer ontvangt een e-mail waarin hij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de
wedstrijd, die via een URL in de e-mail wordt vermeld. Het e-mailadres van de deelnemer komt
overeen met dat van de contactgegevens van Louyet Group.
De deelnemer gaat naar het online deelnameformulier en vult het in met zijn of haar persoonlijke
gegevens. Hij/zij beantwoordt de 3 wedstrijdvragen en aanvaardt het reglement.
De deelnemer die de eerste twee wedstrijdvragen juist heeft beantwoord en het dichtstbijzijnde
antwoord op de schiftingsvraag heeft gegeven, wint één van de wedstrijdprijzen.
De winnaar zal door één van de BMW concessiehouders van Louyet Group gecontacteerd
worden voor de praktische afhandeling..

ARTIKEL 3
Deelname aan de wedstrijd « LOUYET Group – After Sales wedstrijd 2021 » kan enkel via de website
https://www.bmwdealer-form.be/wedstrijd-louyetgroup-nl en niet via andere IT-methodes of andere vormen
van deelname.
Worden enkel als geldig beschouwd: Inschrijfformulieren met een geldig e-mailadres, een geldig postadres, een
geldige nummerplaat en een correcte datum van de onderhoudsbeurt. De identificatie van de deelnemer
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gebeurt op basis van de ingevulde elementen op het formulier: https://www.bmwdealer-form.be/wedstrijdlouyetgroup-nl.
Een foutief of onvolledig e-mailadres wordt als ongeldig beschouwd. Er wordt slechts één e-mailadres per
persoon aanvaard.
Elke onderbroken verbinding wordt beschouwd als ongeldig. Onvolledige, foutieve of in strijd met het reglement
gerealiseerde gegevens leiden tot uitsluiting van de deelnemer en de annulatie van zijn deelname en prijzen.

ARTIKEL 4
Om geldig deel te nemen, moet u uiterlijk op 30 april 2021 aanwezig geweest zijn bij een afspraak in een
atelier van een BMW, MINI of MINI Service concessies van Louyet Group. U moet het deelnameformulier
invullen, via de link die u per e-mail wordt toegestuurd na de afspraak in de concessie.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten van de deelnemer of voor
eventuele identificatiefouten.
Om geldig aan de wedstrijd deel te nemen, moeten de deelnemers als volgt te werk gaan:

•
•
•
•

•
•

De deelnemer maakt een afspraak voor het onderhoud van zijn of haar wagen (via e-mail, telefoon
of het online formulier) bij een Louyet concessie naar zijn of haar keuze.
De deelnemer woont de afspraak bij in de Louyet concessie en de werkzaamheden worden aan
de wagen uitgevoerd.
De deelnemer ontvangt een e-mail waarin hij wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de
wedstrijd, via een URL die in de e-mail wordt vermeld.
De deelnemer gaat naar het online deelnameformulier en vult deze in met zijn/haar persoonlijke
gegevens, voertuig- en service-informatie. Hij beantwoordt de 3 wedstrijdvragen en aanvaardt de
regels.
De deelnemer die de eerste twee wedstrijdvragen correct beantwoordt en het antwoord op de
schiftingsvraag geeft met het dichtstbijzijnde antwoord, wint één van de wedstrijdprijzen.
De winnaar zal door één van de concessiehouders van Louyet Group gecontacteerd worden voor
de praktische afhandeling.

Enkel volledige deelnames komen in aanmerking en kunnen deelnemen aan de wedstrijd. De winnaars worden
bepaald aan de hand van de extra vraag: Zij zullen het dichtstbijzijnde aantal deelnemers van de wedstrijd
geschat hebben gedurende de gehele looptijd ervan (van 9 februari tot en met 30 april 2021 om middernacht).

ARTIKEL 5
De winnaar wordt aangeduid na verificatie van zijn geschiktheid voor de prijs. De voornaam en naam van de
winnaar zullen worden bekend gemaakt tijdens een Facebook Live. De winnaar zal ook door de organisator
gecontacteerd worden op het e-mailadres vermeld in zijn deelnameformulier. Als de deelnemer hierop niet
reageert binnen de maand na versturing van de e-mail, zal dit beschouwd worden als terugtrekking uit de
wedstrijd en behoudt de organisator de prijs.
Met het enkele feit van de aanvaarding van de prijs geeft de winnaar aan de organisator de toestemming om
zijn naam, voornaam en woonplaats (gemeente en provincie) te gebruiken voor promotionele doeleinden, op de
website van de organisotor en op elke andere gelieerde website of drager, zonder dat dit gebruik recht geeft op
een andere vergoeding
dan de gewonnen prijs.
Wedstrijdreglement “LOUYET Group – Maak kans op één jaar met een BMW Z4” Pagina 3 De winnaar dient
zich aan de regels van het reglement te houden. Als blijkt dat hij niet voldoet aan de criteria van dit reglement,
wordt de prijs niet aan hem toegekend. Deelnemers stemmen ermee in dat hun identiteit, leeftijd,
adresgegevens en de juistheid van hun deelname worden gecontroleerd. De organisator heeft hiertoe het recht
om een kopie van het identiteitsbewijs van de winnaar te vragen alvorens de prijs over te maken. Elke foutieve
verklaring, valse identiteits- of adresgegevens leidt tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer, die in dit geval
de reeds ontvangen prijzen moet teruggeven. Doet dit geval zich voor, dan wint de tweede persoon die juist
antwoordde, of het juiste antwoord het dichtst benaderde. Bij een gelijkstand wint de persoon die als eerste het
wedstrijdformulier indiende. De wedstrijd is enkel toegankelijk voor meerderjarige personen ouder dan 18 jaar.

Wedstrijdreglement « BMW Louyet – After Sales wedtsrijd 2021»

Page 2

ARTIKEL 6
Deze wedstrijd heeft verschillende prijzen:
•
1 maand met een BMW Z4
•
1 doop met een BMW M2 CS op circuit
•
2 Lockdown Deluxe arrangementen:
o 1 Overnachting in The Hotel in Brussel met diner voor 2 op de kamer (The Hotel)
o 1 Overnachting in het Parie Daiza Resort met diner op de kamer en toegang tot het Park voor
2
•
BMW Driving Experience
•
BMW Accessoirebon tww 500 €

De prijzen zullen als volgt worden geleverd:
•
De deelnemer die de eerste 2 vragen juist heeft beantwoord en die bij de 3e vraag het dichtstbijzijnde
antwoord geeft, wint een maand lang achter het stuur van een BMW Z4.
•
De deelnemer die de eerste 2 vragen juist heeft beantwoord en die bij de 3e vraag het tweede
dichtstbijzijnde antwoord geeft, wint een circuitdoop met een BMW M2 CS.
•
De deelnemer die de eerste 2 vragen juist heeft beantwoord en die bij de 3e vraag het derde
dichtstbijzijnde antwoord geeft, wint een overnachting in The Hotel in Brussel met diner voor 2 op de
kamer.
•
De deelnemer die de eerste 2 vragen juist heeft beantwoord en die bij de 3e vraag het vierde
dichtstbijzijnde antwoord geeft, wint een overnachting in het Parie Daiza Resort met diner op de kamer
en toegang tot het park voor 2.
•
De deelnemer die de eerste 2 vragen juist heeft beantwoord en die bij de 3e vraag het vijfde
dichtstbijzijnde antwoord geeft, wint een BMW Driving Experience.
•
De deelnemer die de eerste 2 vragen juist heeft beantwoord en die bij de 3e vraag het zesde
dichtstbijzijnde antwoord geeft, wint een BMW Accessoire waardebon ter waarde van €500.
•
De winnaar van elke prijs zal via e-mail of telefonisch (afhankelijk van de verstrekte gegevens)
gecontacteerd worden door één van de BMW concessiehouders van Louyet Group.
•
Hij moet hierna zijn gegevens persoonlijk bevestigen bij de organisator.
•
De persoon die zich inschreef voor de wedstrijd op de website https://www.bmwdealerform.be/wedstrijd-louyetgroup-nl moet zijn prijs persoonlijk komen ophalen op de
•
maatschappelijke zetel van de organisator.
Mocht blijken dat de persoon zich onrechtmatig de identiteit toeëigende van een andere persoon en/of de
opgegeven identiteit niet overeenkomt met de woonplaats en het adres die vermeld worden in de deelname,
zal de deelnemer uitgesloten worden en kan de prijs worden toegekend aan de volgende, best geplaatste
deelnemer.

ARTIKEL 7
De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat de organisator hun namen gebruikt voor promotionele
doeleinden en dat er eventueel foto’s kunnen worden genomen bij de prijsuitreiking zonder dat hen dit een
recht op een vergoeding, een voordeel of ander rechten oplevert dan de toekenning van de prijs. Ze gaan
ermee akkoord dat de naam van de winnaar op de website van de wedstrijd worden vermeld. In
overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebben
de deelnemers het recht hun persoonsgegevens in te kijken en aan te passen en kunnen ze zich steeds
verzetten tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële of marketingdoeleinden door daartoe een
schriftelijk verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor het beheer van het bestand, Laurent Louyet, op
het adres Louyet sa – Rue de Mons 80 – 6000 Charleroi.

ARTIKEL 8
De organisator van de wedstrijd behoudt zich het recht voor de actie, de keuze van de prijzen, een punt van het
reglement of de uitvoeringsmodaliteiten te wijzigen als er zich onverwachte en/of ongewilde omstandigheden
voordoen die zulke maatregelen rechtvaardigen.
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De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van technische moeilijkheden met de website waarop
de deelname gebeurt. Hij zal evenwel alle nodige maatregelen treffen om eventuele ongemakken tot een
minimum te beperken.
De organisator kan tevens een deel van het spel of het volledige spel opschorten mocht blijken dat er onder
welke vorm dan ook fraude is gepleegd in het kader van de deelname aan het spel of bij het bepalen van de
winnaar, vooral via IT-middelen.
Hij behoudt zich in dat geval het recht voor geen prijzen toe te kennen aan fraudeurs en/of de fraudeplegers
gerechtelijk te vervolgen voor de bevoegde gerechtelijke instanties. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat
de organisator, behoudens manifeste fouten, als bewijs van eventuele handelingen, feiten of nalatigheden,
programma’s, gegevens, bestanden, opnames, operaties en andere elementen onder vorm van informatica of
elektronica of op een soortgelijke drager, kan laten gelden die rechtstreeks of onrechtstreeks door hem zijn
opgesteld of worden bewaard.
De deelnemers verbinden zich ertoe de ontvankelijkheid, geldigheid en/of bewijskracht van deze elementen
onder de vorm van informatica of elektronica of op een soortgelijke drager, niet te betwisten.

ARTIKEL 9
Alle communicatie over deze wedstrijd en over de toepassing van dit reglement zal uitsluitend gebeuren via
briefwisseling aan: Louyet Brussel – Leuvensesteenweg 864 – 1140 Brussel of via anne.potemans@louyet.be.
De communicaties buiten de gestelde termijn of die niet in schriftelijke vorm worden aangeboden, zullen niet
behandeld worden. De organisator is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken van IT-systemen of
mankementen van de server.
Het reglement is toegankelijk via de wedstrijdwebsite https://www.bmwdealer-form.be/wedstrijd-louyetgroupnl

ARTIKEL 10
De deelname aan deze wedstrijd veronderstelt de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud, van dit integrale
reglement.
Alle gegevens die worden bijgehouden voor deze wedstrijd worden vernietigd op de dag van de uitreiking van
de prijzen, met uitzondering van de gegevens i.v.m. de toekenning van de prijzen en de notulen van een
gerechtsdeurwaarder met eventuele bijlagen.
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