WEDSTRIJDREGLEMENT AUTOSALON 2022
1. Organisatie
De wedstrijd (hierna: « Wedstrijd ») wordt in het kader van het Salon 2022 georganiseerd door
FEBIAC vzw (hierna: «Organisatrice»), met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal
46 bus 6.
2. Deelnamevoorwaarden
2.1. De Wedstrijd is exclusief toegankelijk voor:
(i) elke natuurlijke persoon die de volle leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, zijn wettelijke
verblijfplaats in België heeft gedurende de volledige duurtijd van de Wedstrijd en aan de
online enquête van de Organisatrice, met name de «Wedstrijd 99e Salon», deelneemt,
(ii) alle bedrijven die Btw-plichtig zijn en die die hun maatschappelijke zetel in België hebben
gedurende de volledige duurtijd van de Wedstrijd en waarvan een wettelijk
vertegenwoordiger aan de online enquête van de Organisatrice, met name de « Wedstrijd
99e Salon », deelneemt.
2.2. Deelname aan de Wedstrijd is verboden voor:
(i) de leden van de Organisatrice,
(ii) de personen die een rechtstreekse of onrechtstreekse juridische band hebben met de
Organisatrice of met iedere ander bedrijf dat meewerkt aan de organisatie van de Wedstrijd
en
(iii) voor personen die een rechtstreekse band met hiervoor vermelde personen hebben (zoals
bloedverwanten in op- of neergaande lijn, echtgenoten, samenwonenden, broers en zussen
van de leden van dergelijke rechtspersonen of natuurlijke personen).
2.3. Slechts één deelname per fysieke persoon of onderneming/TVA-nummer is toegestaan.
Meervoudige deelname van één en dezelfde deelnemer door middel van verschillende
elektronische adressen of identiteiten, of op welke manier dan ook, heeft de uitsluiting van
de deelnemer tot gevolg.
3. Toegankelijkheid en duurtijd
De Wedstrijd is toegankelijk via een url https://www.askoto.be/nl/wedstrijd die gecommuniceerd
wordt in een newsletter, op de website askoto.be en de sociale media van het Salon.
De Wedstrijd gaat van start op 14/01/22 om 9:00 uur GMT en loopt tot en met 13/02/2022
om 12:00 uur GMT.
Deelname aan de Wedstrijd is gratis.
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4. Wedstrijdmodaliteiten
4.1. Deelnemen kan slechts door het volgen van onderstaande procedure:
- door te surfen naar https://www.askoto.be/nl/wedstrijd;
- door te antwoorden op de vragen “99e Salon Wedstrijd”;
- door de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag te beantwoorden;
- mits de deelnemer zijn contactgegevens opgeeft (een geldige e-mailadres, naam,
voornaam, en telefoonnummer); bedrijven moeten bovendien de contactgegevens
opgeven van de referentiepersoon, de bedrijfsnaam en het BTW nummer; indien de
deelnemer onvolledige of verkeerd ingevulde registratiegegevens opgeeft, zal zijn
deelname niet in overweging genomen worden bij de selectie van de winnaars.
- door een ondertekende offerte in te dienen, van een nog niet eerder ingeschreven
auto, moto of van (licht bedrijfsvoertuig). De datum van de offerte moet in de periode
van 14 tot en met 31 januari 2022 vallen. De offerte dient opgemaakt te worden door
een officiële concessiehouder van een lid dat aangesloten is bij FEBIAC. De officiële
concessiehouders van de bij FEBIAC aangesloten leden staan vermeld op de website
van onze leden (de lijst van onze leden is beschikbaar onderaan het reglement). De
offerte zal opgevraagd worden op het ogenblik dat FEBIAC u contacteert als potentiële
winnaar;
De winnaars per voertuigcategorie zijn degenen die
1. de wedstrijdvraag juist hebben beantwoord of, bij ontstentenis van een juist antwoord
op de wedstrijdvraag, het antwoord zo dicht mogelijk benaderen (1e selectiecriterium)
2. aan het 1e selectiecriterium hebben voldaan en vervolgens het juist antwoord geven
op de schiftingsvraag of, bij ontstentenis van een juist antwoord op de schiftingsvraag
het antwoord zo dicht mogelijk benaderen.
3. In geval van ex aequo zal de aanleveringsdatum -en uur van bovengenoemde offerte
gebruikt worden om de volgorde van de winnaars te bepalen. De deelnemer met de
oudste ingediende offerte zal als winnaar aangeduid worden.
De Wedstrijd verloopt onder toezicht van ETUDE LABRANCHE (gerechtsdeurwaarders),
gevestigd te 1000 Brussel, Terhulpsesteenweg 110 (T. 02.546.16.40, F. 02.514.06.00,
info@labranche.info). Aan het einde van de Wedstrijd zal een deurwaarder 3 winnaars
aanwijzen uit de deelnemingsformulieren die hij vóór 13/02/2022 ‘s middags heeft
ontvangen.
4.2. De winnaars worden uiterlijk op 7/3/2022 bepaald. De bekendmaking van de
wedstrijdresultaten gebeurt uiterlijk tegen 15/3/2022 en uitsluitend via het e-mailadres dat
door de winnaar werd opgegeven op het moment van deelname aan de wedstrijd.
Winnaars dienen hun prijs uiterlijk op 23/4/2022 om middernacht op te eisen.
Bij gebrek aan enige reactie bij het verstrijken van deze deadline, vervallen de rechten van de
winnaars op hun prijzen. De opgeëiste prijzen zullen uiterlijk op 23/06/2022 door de
Organisatrice worden bezorgd op het door de winnaars aangeleverde e-mailadres. De nietopgeëiste prijzen worden niet onder de andere deelnemers herverdeeld.
4.3. Niet-winnaars krijgen geen enkel bericht onder welke vorm dan ook waarin hen wordt
meegedeeld dat ze geen prijs hebben gewonnen.
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4.4. De Organisatrice behoudt zich het recht voor al dan niet de namen en voornamen van de
winnaars en de lijst met prijzen op de website van www.autosalon.be en de sociale media van
het Salon te publiceren, zonder dat dit de winnaar enig ander recht oplevert dan de
inbezitneming van de prijs. Gezien de aard van de Wedstrijd en de wedstrijdvoorwaarden
heeft de Organisatrice er een legitiem belang bij om de identiteit van de winnaar bekend te
maken zonder dat dit het recht op privacy van de winnaar ernstig in het gedrang brengt.
4.5. Elke overtreding van dit reglement, fraude of poging tot fraude (identiteitsdiefstal,
verschillende inzendingen onder valse identiteiten, indiening van een valse offerte, gebruik
van vervalsingen, gebruik van robots, enz.) of elk ander misbruik zal leiden tot een uitsluiting
van de Wedstrijd voor de deelnemer die er gebruik van maakt.
5. Prijzen
5.1. Het aantal winnaars bedraagt 3, of één winnaar per categorie (zie hieronder). De winnaar
krijgt een waardebon voor de aankoop - geldig tot 15/09/2022 - van het voertuig waarop de
ingediende offerte betrekking heeft en die is uitgegeven door een concessiehouder van een
bij ons aangesloten lid. Elke waardebon heeft een waarde van maximum €9.999,00 BTW
inbegrepen voor particulieren, wat overeenkomt met €8.263,64 exclusief BTW voor bedrijven,
tenzij de kosten van het gekochte voertuig (inclusief alle kosten) lager zijn dan dit bedrag. In
het laatste geval heeft de waardebon dezelfde waarde als het gekochte voertuig.
De waardebonnen worden als volgt toegewezen:
• 1 waardebon in de categorie “AUTO”;
• 1 waardebon in de categorie “MOTO”;
• 1 waardebon in de categorie “VAN” (licht bedrijfsvoertuig);
5.2. De uitgereikte prijzen zijn noch invorderbaar noch inruilbaar. Als de waarde van de
aankoop de waarde van de prijs overtreft, zal de winnaar het verschil voor zijn rekening
nemen. Indien de offerte van de concessiehouder naderhand wordt gewijzigd, mag de waarde
van de waardebon in geen enkel geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het voertuig.
5.3. De Organisatrice behoudt zich het recht voor de prijzen naar goeddunken te wijzigen,
weliswaar tegen prijzen van gelijke waarde. De Organisatrice verstrekt geen enkele impliciete
noch expliciete garantie voor wat betreft het type, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs
voor een bepaald doel.
5.4. Er zal een waardebon-uitreikingsceremonie georganiseerd worden met de winnaar en
met het voertuig waarop de ingediende offerte betrekking heeft.
5.5 De waardebonnen vervallen op 15/9/2022 om middernacht.
5.6 In geval van annulatie van de verkoop van het voertuig, dat bij een van de officiële
concessiehouders van een bij FEBIAC aangesloten lid werd aangekocht, moet het bedrag van
de waardebon door de betrokken winnaar aan FEBIAC terugbetaald worden.
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6. Aansprakelijkheid van de Organisatrice
6.1. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die
door een deelnemer wordt geleden en die het gevolg is van een technisch defect, van een
storing van het internetnetwerk of van het door de deelnemer gebruikte informaticamaterieel
(als gevolg van een bug, een virus, enz.) of van enige andere anomalie die verband houdt met
de specifieke beperkingen van internet, met het gebruik of de exploitatie van
informaticamaterieel.
6.2. De Organisatrice behoudt zich steeds het recht voor de Wedstrijd zonder voorafgaande
kennisgeving te wijzigen, uit te breiden, op te schorten of te annuleren in geval van overmacht
of andere, onvoorzienbare omstandigheden die buiten zijn wil om gebeuren, en dit zonder
enige aansprakelijkheid van haar kant.
6.3. Behoudens grove of opzettelijke fout hunnentwege, kunnen noch Organisatrice, noch zijn
personeel, noch de derden op wie in het kader van deze Wedstrijd een beroep wordt gedaan
verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook die zou
voortvloeien uit de organisatie van deze Wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de
Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijs. Ze wijzen eveneens
elke mogelijke aansprakelijkheid af voor mogelijke, zoals in vorig punt bedoelde, wijzigingen,
opschortingen of annuleringen.
6.4. De Organisatrice is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige gegevens opgegeven
door deelnemers, zoals een ongeldig e-mailadres of verkeerde of onbekende
telefoongegevens.
6.5. De Organisatrice behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de Wedstrijd
op elk ogenblik op te schorten of in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille
van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende redenen, zonder enig recht
op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers.
7. Vorderingen of geschillen
Eventuele betwistingen of klachten over de Wedstrijd of over de enquête met betrekking tot
het Salon 2022 dienen schriftelijk, door middel van een standaardbrief, gericht te worden aan
de v.z.w. FEBIAC, met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel, Woluwedal, 46 bus 6. Het
uitblijven van enige reactie daarop vanwege de Organisatrice, kan in geen geval beschouwd
worden als een aanvaarding door Organisatrice van hetgeen hem verweten wordt.
8. Privacy
De verwerking van de deelnemersgegevens, die in het kader van deze Wedstrijd worden
opgegeven, wordt verzorgd door FEBIAC vzw met maatschappelijke zetel te 1200 Brussel,
Woluwedal, 46 bus 6. De gegevensverzameling en -verwerking door FEBIAC gebeurt conform
de geldende EU- en Belgische wetgeving inzake de bescherming van de persoonsgevens.
FEBIAC verzamelt en verwerkt de gegevens anoniem voor onderzoek en voor statistische
doeleinden met betrekking tot het Salon 2022.
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FEBIAC gebruikt de persoonsgegevens van de wedstrijddeelnemers voor de goede uitvoering
van de met u gesloten overeenkomst in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van
de GDPR (bv. de mogelijkheid om contact op te nemen met de winnaars en hen hun prijzen
toe te kennen).
Indien de deelnemer via een optin op het deelnameformulier specifiek heeft aangegeven dat
de Organisatrice gebruikt mag maken van zijn gegevens voor marketingdoeleinden
(waaronder het ontvangen van nieuwsbrieven over de producten en diensten van de
Organisatrice), mag de Organisatrice de gegevens van de deelnemer bijhouden en gebruiken
in het kader van dit objectief.
Iedere Deelnemer beschikt over het recht van toegang, wijziging en rechtzetting of
verwijdering van zijn/haar gegevens. Meer informatie hierover is terug te vinden in het charter
van FEBIAC ter bescherming van de persoonsgegevens, beschikbaar op AskOTO.be.
9. Aanvaarding
9.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding van het
Wedstrijdreglement en van de besluiten die op grond daarvan door de Organisator worden
genomen.
9.2. Het Wedstrijdreglement kan ook geraadpleegd worden op de website tijdens de online
enquête. Zo gewenst, kan iedere deelnemer bovendien een schriftelijke aanvraag richten aan
salon@febiac.be.
10. Wetgeving en rechtbank
Dit Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf is onderworpen aan de
Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn de hoven en rechtbanken van Brussel exclusief
bevoegd.
11. Varia
De gedeeltelijke of volledige nietigheid of het verval van één van de bepalingen van het
Wedstrijdreglement, tast de geldigheid van de overige bepalingen van het
Wedstrijdreglement niet aan.
* *
*
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