Wedstrijdreglement
1: Organisator
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Novatech International, met maatschappelijke
zetel te lndustrielaan 58, 2250 Olen, België (hierna te noemen: “Organisator”).

2: Actieperiode en deelnemers
Deze wedstrijd loopt van 1 juni 2022 tot en met 17 juli 2022.
De deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedere persoon vanaf 18 jaar oud, die
woonachtig is in België, Nederland, Frankrijk of Duitsland.
Personeelsleden van Novatech International, zijn reclameagentschappen en elke andere
persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd. Zijn uitgesloten
van het recht tot deelname aan deze wedstrijd.

3: Deelname
Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men, de vereiste gegevens (naam,
voornaam, email, telefoonnummer) en de motivatie opgeven via de daartoe ontwikkelde
webpagina. Elke deelname die onvolledig is, zal als nietig aanzien worden. Elke deelnemer
mag maximum één keer de vereiste gegevens opgeven.
Deelnemers dienen de hierboven vermelde gegevens in te sturen via de daartoe
ontwikkelde webpagina.
De Organisator behoudt zich het recht voor om frauduleuze deelnames te verwerpen of te
beperken tot één enkele geldige deelname, zonder zich hiervoor te moeten verantwoorden.

4: Prijzen & winnaars
De prijzenpot bevat de volgende prijs:
-

Per deelnemend land, 1 x 4 Roadsurfer vouchers met een waarde van € 500 per
voucher

Per deelnemend land, wordt uit de deelnemers - welke gedurende de deelnametermijn op
geldige wijze hebben deelgenomen - een winnaar geselecteerd, door middel van de
motivatie. De favoriete motivatie, gekozen door Novatech International, wint de vouchers.

5. Kennisgeving en ontvangst van de prijs
De winnaars worden geacht de kennisgeving te hebben ontvangen binnen de 30 dagen na
de verzending van de kennisgeving per e-mail. Indien dit niet gebeurt, wordt verondersteld

dat de winnaars niet bereikt kunnen worden en zal hun prijs worden toegevoegd aan de
prijzen van de volgende wedstrijd.
De winnaar kan de door hem gewonnen prijs niet betwisten, noch een aanpassing of
vervanging vragen om welke reden dan ook. Prijzen zijn bovendien persoonlijk en niet
overdraagbaar. lndien nodig behoudt de organisator zich echter het recht voor om een prijs
te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.
Er wordt slechts 1 prijs per adres, per persoon, per IP-adres toegekend. Elke poging tot
fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Eenieder die aan de
wedstrijd deelneemt in georganiseerd verband, zij het in het kader van een juridische of
feitelijke vereniging, zij het door op de ene of andere manier samen te werken om zijn
kansen om te winnen te verhogen, zal uit de wedstrijd warden uitgesloten. Dezelfde
maatregel zal getroffen warden ten aanzien van eenieder die een list of een manoeuvre
aanwendt, onder meer het gebruik van een informaticaprogramma, of die op een onwettige
of bedrieglijke wijze deelneemt om zijn kansen om te winnen te verhogen.

6: Rechten organisator
De organisator kan te allen tijde een persoon van deelname aan de wedstrijd voor een
bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of
in geval van misbruik, misleiding of een deelname ter kwader trouw aan een wedstrijd.
De organisator van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te
wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil
dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge
omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken,
uitgesteld of geannuleerd.
De organisator behoudt zich het recht voor om over de winnaars te communiceren, en dit
voor promotionele doeleinden.
Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in
zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de
verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval
van betwisting zal de organisator in overleg met de gerechtsdeurwaarder elke noodzakelijke
beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. Hun beslissing is
soeverein en zonder verhaal.
De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking
van zijn persoonsgegevens door de organisator. Dit teneinde een vlotte afhandeling van
deze wedstrijd te garanderen.
Overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 en 11 december 1998 tot bescherming van
de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt
u steeds over de mogelijkheid om de door u verstrekte gegevens te raadplegen, verbeteren
of te wijzigen. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen naar het
voornoemde adres. De betrokken dienst staat eveneens te uwer beschikking ingeval u niet

of niet langer wenst dat uw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden worden
verwerkt.

