Honda Benelux, 12/08/2020

Algemene voorwaarden
1. De promotor van deze wedstrijdcampagne is Honda Motor Europe - Cars Ltd. Belgian
Branch Sphere Business Park – Zoning, Doornveld 180-184, B - 1731 Zellik (hierna genoemd
‘de promotor’).
2. Deze wedstrijd staat open voor alle personen met hoofdverblijfplaats in België en ouder is
dan 18 jaar. Werknemers van de promotor en daaraan verbonden bedrijven, dealers, agenten
en leden van hun directe familie of iedereen die verbonden is met de administratie van de
wedstrijd, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd.
3. Er is geen aankoopverplichting. Door deel te nemen aan deze actie, stemt u in met de
algemene voorwaarden.
4. De wedstrijd begint op 28 augustus 2020 om 00.00 u en zal afgesloten worden op 30
september 2020 om 23:59. Inzendingen die na de afsluitdatum aankomen, zullen niet
aanvaard worden.
5. Er is maximaal één deelname per persoon mogelijk.
6. Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je op onze Facebookpost de wedstrijdvraag
beantwoorden ‘Waarom past de Honda e bij mij?’ Het meest originele antwoord op de
wedstrijdvraag wint de wedstrijd. De jury zal bestaan uit 3 vertegenwoordigers van de
marketingafdeling van de promotor.
7. Er zullen in totaal 9 winnaars gekozen worden. Winnaars worden gekozen uit alle geldige
inzendingen die op de Facebookpost de wedstrijdvraag beantwoorden.
8. De promotor zal de winnaar op de hoogte brengen 72 uur na het afsluiten van de wedstrijd
door op het bericht van de winnaar te reageren met de melding dat ze de wedstrijd gewonnen
hebben en het e-mailadres waarnaar ze moeten sturen.
9. Nadat hij of zij gecontacteerd wordt, moet de winnaar of winnares binnen de 72 uur zijn of
haar contactgegevens doormailen naar het door de promotor vermelde e-mailadres.
10. Als de promotor om welke reden dan ook niet in staat is om met de winnaar in contact te
treden binnen de 72 uur, behoudt de promotor zich het recht een andere winnaar te bepalen.
11. Door deel te nemen aan de wedstrijd, bevestigt u dat u in aanmerking komt om hieraan
deel te nemen en aanspraak kunt maken op de prijs. Een geldig rijbewijs is bijvoorbeeld
noodzakelijk. De promotor behoudt zich het recht voor om het bewijs te vragen dat u recht
heeft op deelname.
12. De prijs omvat een testweekend met de Honda e. De exacte timing en duur van het
weekend gebeurt in overleg met de promotor. De promotor heeft op elk moment het recht
om de exacte timing en periode aan te passen indien praktische redenen hiertoe aanleiding
geven. De overhandiging van de prijs zal gebeuren op afgesproken datum met de winnaar en
een Honda autodealer naar keuze.

13. Er is geen alternatief in geld mogelijk en de prijs kan niet overgedragen worden. We
behouden ons het recht om een andere prijs aan te bieden van hogere of gelijke waarde
indien die prijs gedeeltelijk of in zijn geheel niet beschikbaar is.
14. De promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid bij verlies, kwetsuur of
ontevredenheid van een winnaar die een gevolg zijn van of in verband staan met de deelname
aan deze wedstrijd of het winnen van een prijs, los van de oorzaak.
15. De promotor behoudt zich het recht de wedstrijd geheel of gedeeltelijk aan te passen, af
te gelasten of te eindigen naar eigen goeddunken, indien geacht wordt dat de wedstrijd niet
kan uitgevoerd worden volgens de voorwaarden hierboven beschreven of in het geval van
een virus, computer bug of niet geautoriseerde menselijke tussenkomst of gelijk welke andere
oorzaak die buiten de controle van de promotor vallen waardoor de administratie, veiligheid
geheel of gedeeltelijk in het gedrang komen.
16. Elke deelnemer die aan de wedstrijd deelneemt, of probeert dat te doen op een manier
waarvan de promotor acht dat deze niet overeenstemt met de algemene voorwaarden of die
van nature frauduleus of oneerlijk is ten opzichte van andere deelnemers (inclusief en niet
gelimiteerd tot het beïnvloeden van de wedstrijd, bulk deelname, hacken, bedrieglijke
praktijken of elk andere oneerlijk gedrag), kan geweigerd worden op basis van eigen
goeddunken van de promotor.
17. Elke deelname die frauduleus, afwijkend, aanstootgevend, misbruik makend, obsceen,
haatdragend, aanstekelijk is ten opzichte van de promotor of verwante bedrijven, dealers of
andere producenten van de promotor, of die naar de mening van de promotor schade
toebrengt aan het merk, de reputatie of goede naam van de promotor kan op basis van
goeddunken van de promotor gediskwalificeerd worden.
18. Deze wedstrijd is op geen enkele manier ondersteund door of gelinkt aan Facebook en
deelnemers verklaren zich akkoord om Facebook op geen enkele manier verantwoordelijk te
stellen voor problemen gelinkt aan deze wedstrijd.
19. De beslissingen van de promotor zijn definitief en bindend en er zal niet gereageerd
worden op correspondentie met betrekking tot de wedstrijd.
20. De persoonlijke gegevens van de deelnemer zullen gebruikt worden door de promotor,
zijn afgevaardigden en toeleveranciers om de administratie van deze wedstrijd te
bewerkstelligen. Winnaars stemmen ermee in dat de promotor hun naam, beeltenis en stad
of land van verblijf gebruikt voor promotionele en marketing doeleinden en dat deze
gegevens beschikbaar zijn voor derden op verzoek.
21. Persoonlijke gegevens die verworven zijn met betrekking tot deze wedstrijd zullen
verwerkt worden in overeenstemming met de Privacy policy van de promotor. Deze kan
teruggevonden worden op: https://www.fl.honda.be/cars/useful-links/privacy-policy.html
22. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wet en de exclusieve
bevoegdheden van de Belgische justitie.

