België
Samenvatting
Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer je deelneemt aan de ‘Firestone Liveurope’
wedstrijd. Het is mogelijk om aan deze Wedstrijd mee te doen via de link
https://www.facebook.com/firestone/

Om aan de Wedstrijd mee te doen, moeten de Deelnemers ten minste 18 jaar oud zijn op
het moment van deelname en in België wonen. Er is geen aankoop vereist. In de periode
van 04/11/2016 tot 09/11/2016 zal Bridgestone 15 winnaars kiezen die elk een duoticket
voor het concert van Shura in AB in Brussel, België zullen krijgen. Een panel samengesteld
uit vertegenwoordigers van Bridgestone Europe zal de winnaars bepalen uit de
geregistreerde deelnemers die een correct antwoord gaven op de vragen van de quiz en die
ook het antwoord op de schiftingvraag het dichtst benaderden.
De Firestone Liveurope wedstrijd start op 04/11/2016 en loopt tot 09/11/2016.
Artikel 1 - Definities
1.1. Wedstrijd: De wedstrijd “Firestone Liveurope” zoals lager beschreven in Artikel 3.
1.2. Wedstrijdperiode: de periode waarin de Deelnemer aan de Wedstrijd kan meedoen en
die van de Begindatum tot de Einddatum loopt.
1.2.1. Begindatum: de datum waarop de deelnemers voor het eerst aan de Wedstrijd
kunnen meedoen, namelijk 04/11/2016
1.2.2. Einddatum: de uiterste datum waarop inzendingen voor de Wedstrijd in ontvangst
worden genomen, namelijk 09/11/2016.
1.3. Deelnemer: iemand die aan de Wedstrijd deelneemt en het recht daartoe heeft op
grond van artikel 2 van de Voorwaarden.
1.4. Prijs: Elk van de 15 Winnaars zal een duoticket voor het concert van Shura in AB in
Brussel, België krijgen (ter waarde van 38 euro)
1.5. Organisator: Bridgestone Europe NV, met hoofdkantoor te Kleine Kloosterstraat 10,
1932 Zaventem (België) en met ondernemingsnummer 0441.192.820, is de organisator van
deze Wedstrijd.
1.6. Voorwaarden: deze voorwaarden, die van toepassing zijn op de Wedstrijd.
1.7. Winnaar: de Deelnemers die de Prijs winnen, zoals bepaald in Artikel 3.1.
Artikel 2 – In aanmerking komen voor deelname
2.1 De Wedstrijd staat open voor inwoners van België die 18 jaar of ouder zijn op het
moment van deelname.

2.2 Deze Wedstrijd staat niet open voor werknemers (of hun naaste familie) van de
Organisator, bedrijven die verbonden zijn met de Organisator en personen die direct of
indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd of de Prijs (of de levering
daarvan).
2.3 Alleen inzendingen van individuen in hun persoonlijke hoedanigheid worden aanvaard.
Andere inzendingen, waaronder inzendingen van agenten, georganiseerde groepen of
automatisch door een computer gegenereerde inzendingen, worden niet aanvaard. Om deel
te nemen moet de Deelnemer naar https://www.facebook.com/firestone/ gaan. Om te
kwalificeren voor deelname moeten Deelnemers deelnemen aan de Wedstrijd en zich
inschrijven met hun voor- en familienaam zoals die op hun reispas of identiteitskaart
vermeld worden, hun thuisadres en een geldig e-mailadres.
Inzendingen kunnen alleen online worden ingediend op
https://www.facebook.com/firestone/ en kunnen niet per post worden verzonden.
2.5 Inschrijven voor de Wedstrijd is volledig gratis, wat betekent dat de Deelnemer geen
aankopen hoeft uit te voeren en geen kosten hoeft te dragen bovenop de kosten die hij of
zij reeds heeft, bv. voor een internetverbinding.
2.6 Door ervoor te kiezen deel te nemen aan de Wedstrijd, aanvaardt de Deelnemer de
voorwaarden.
De Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid kunnen worden geraadpleegd op de
website https://www.facebook.com/firestone/
2.8 Wanneer ze zich inschrijven voor de Wedstrijd kunnen de Deelnemers ervoor kiezen om
marketingmaterialen van de Organisator te ontvangen. Als de Deelnemers ervoor kiezen om
zulke materialen te ontvangen, stemmen ze ermee in dat hun inschrijvingsgegevens
toegevoegd worden aan de mailinglijst van de Organisator en dat ze via e-mail
nieuwsbrieven van de Organisator kunnen ontvangen. Deelnemers kunnen zich op elk
moment uitschrijven uit de mailinglijst door de eenvoudige instructies voor uitschrijving te
volgen die in het bericht vermeld worden.
2.9 De Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers uit te sluiten die onvolledige of
valse adressen of namen gebruiken, de Voorwaarden misbruiken, manipuleren, omzeilen of
proberen te manipuleren of omzeilen, of fraude plegen, in welke vorm dan ook.
2.10 De deelnemer kan alleen gedurende de wedstrijdperiode en op de in deze Voorwaarden
beschreven wijze aan de wedstrijd deelnemen.
2.11 Elke Deelnemer mag slechts een inzending indienen.
2.12 Om deel te kunnen nemen, moet de Deelnemer toegang hebben tot een computer,
smartphone of andere terminal met een snelle internetverbinding.
Artikel 3 - Winnaar
2.1 Elk van de 15 Winnaars zal een duoticket voor het concert van Shura in AB in Brussel,
België krijgen (ter waarde van 38 euro)
3.2 De winnaars zullen de Deelnemers zijn die zich registreerden, een correct antwoord

gaven op de vraag en ook het antwoord op de schiftingvraag het dichtst benaderden. In
geval van meerdere correcte of gelijke antwoorden zal het eerst ingezonden antwoord als
het winnende beschouwd worden.

3.3 De Winnaars worden gekozen op 10/11/2016.
3.4 De Prijs is strikt persoonlijk en kan niet tegen geld, goederen en/of diensten worden
geruild. De prijs/tickets kan/kunnen niet doorgegeven worden aan derden.
3.5 De Winnaars worden gecontacteerd per e-mail.
3.6 De prijs kan afgehaald worden in AB op de dag van het concert.
Artikel 4 - Beperking van aansprakelijkheid
4.1 De Organisator, zijn werknemers, zijn contractanten of andere betrokken derden zijn
niet, behalve in het geval van opzettelijke of ernstige nalatigheid en uitsluitend voor
lichamelijke verwondingen of overlijden of met betrekking tot de essentiële contractuele
verplichtingen van de Organisator, aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door de
(beschikbaarheid en/of het gebruik van de) Prijs of door enige deelname aan de Wedstrijd.
4.2 De Organisator, zijn werknemers, zijn contractanten of andere betrokken derden zijn
niet aansprakelijk voor verloren, laattijdige, onvolledige of foutieve gegevens die ingevoerd
werden door de deelnemers, wanneer dit het gevolg is van gebeurtenissen buiten de macht
van de Organisator, zoals mogelijke storingen, van welke aard dan ook, met betrekking tot
de software, de terminal van de deelnemer, zijn of haar netwerk, internetverbinding enz.
4.3 De Organisator geeft geen garantie in verband met de Prijs die beschikbaar wordt
gesteld en is in dit opzicht niet aansprakelijk (behalve in geval van opzettelijke of grove
nalatigheid). De Organisator is niet aansprakelijk voor gebreken in de Prijs, bijvoorbeeld als
de Prijs later dan aangekondigd beschikbaar wordt gesteld of wordt ontvangen of als de
(vervangende) Prijs afwijkt van de Prijs die aanvankelijk werd voorgesteld.
4.4 Bepaalde rechtsgebieden laten de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid niet toe
in sommige of alle bovenstaande situaties of volgens sommige of alle bovenstaande
voorwaarden. In die rechtsgebieden zal de aansprakelijkheid van de organisator beperkt
worden voor zover dit toegestaan is volgens de wet.
4.5 Alle belastingen die volgens de plaatselijke of andere wetten die betrekking hebben op
de Deelnemer betaald moeten worden op de volledige of een deel van de waarde van de
Prijs vallen ten laste van de Deelnemer en kunnen geenszins het voorwerp uitmaken van
een claim aan de Organisator.
Artikel 5 - Privacy
5.1 Alle persoonlijke gegevens die de Organisator verwerft in het kader van de Wedstrijd
zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden conform het privacybeleid
http://www.bridgestone.eu/corporate/privacy-policy/ en de toepasselijke privacywetgeving.
Voor het doel van de Belgische wet tot uitvoering van de Europese Richtlijn 95/46/EG is
Bridgestone Europe NV/SA de verantwoordelijke voor de verwerking. Informatie die door de
deelnemers wordt verstrekt, wordt gebruikt voor de administratie en het beheer van de

wedstrijd. Door deze voorwaarden te aanvaarden, stemt de deelnemer ermee in dat zijn
persoonsgegevens op deze manier worden gebruikt en erkent hij of zij het privacybeleid van
de organisator te hebben gelezen en volledig ermee in te stemmen.

Artikel 6 - Klachten
6.1 Klachten, vragen en/of opmerkingen kunnen telefonisch aan de klantendienst van de
Organisator gemeld worden op het nummer 0032(0)2 714 6700 (OPMERKING:
internationale oproepkosten kunnen van toepassing zijn) of via e-mail verzonden worden
naar het adres bseu.feedback@bridgestone.eu.
6.2 Bij geschillen over de wijze van uitvoering van de Wedstrijd en alle zaken in verband
met de wedstrijd is de beslissing van de Organisator definitief en bindend, en de
Organisator gaat hierover geen correspondentie of discussies aan.
Artikel 7 - Varia
7.1 De organisator behoudt zich het recht voor om (i) de Wedstrijd en de Einddatum zonder
voorafgaande kennisgeving te wijzigen of verlengen als hij dit nodig acht, (ii) de
Voorwaarden naar eigen goeddunken aan te passen om welke reden dan ook en (iii) de
Wedstrijd te annuleren wanneer dat nodig is wegens omstandigheden waarover de
Organisator geen controle heeft.
7.2 Alle inzendingen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten die erop rusten, worden
eigendom van de Organisator op het moment dat ze worden ingediend. De Deelnemers
stemmen ermee in om onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van alle morele
en andere rechten die op hun inzending rusten en garanderen dat zij alle rechten hebben
die nodig zijn om de in deze Voorwaarden bedoelde rechten te verlenen.
7.3 Zaken of onderwerpen die niet in deze Voorwaarden aan bod komen, worden uitsluitend
vastgesteld door de organisator.
Als een rechtbank of andere bevoegde overheid oordeelt dat een van de Voorwaarden (of
een deel van een Voorwaarde) ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, wordt die
Voorwaarde of dat deel van die Voorwaarde, voor zover dat nodig is, als geschrapt
beschouwd. De geldigheid en afdwingbaarheid van de overige Voorwaarden wordt hierdoor
niet aangetast.
7.5 Op deze Voorwaarden is het Belgische recht van toepassing.
7.6 Geschillen over de Wedstrijd of deze Voorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie
van de bevoegde Belgische rechtbanken, maar alleen nadat de Organisator en de
Deelnemer eerst geprobeerd hebben om hun geschil minnelijk te schikken.

