
Wedstrijd Reglement 

Organisator van de wedstrijd 

De organisator van de wedstrijd is TrackTime, Wochterberg  25, 2200 Herentals 

Onderwerp en duur 

Van 01/12/2014 tot en met 15/07/2015 organiseert TrackTime een wedstrijd zonder aankoopverplichting op de 
website www.TrackTime.be. Iedereen die in Europa woont en in bezit is van een identiteitskaart mag aan deze 
wedstrijd deelnemen. Deelnemers gaan akkoord met de voorwaarden van dit reglement. Door deelname aan de 
wedstrijd verbindt de deelnemer zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van dit 
wedstrijdreglement. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van dit reglement gelezen te hebben, te begrijpen 
en zonder enige beperking te aanvaarden. 

Deelname 

De wedstrijd bestaat uit 3 vragen en een schiftingsvraag. Om te winnen moet de deelnemer correct antwoorden 
op alle vragen en www.tracktime.be liken op zijn facebook pagina alvorens de wedstrijd afloopt. Op het einde van 
de wedstrijd zullen de e-mailadressen gecontroleerd worden om elke onregelmatigheid uit te sluiten. Bij ex aequo 
selecteert de hoofdredactie willekeurig winnaar. 

De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, misbruik maken van de 
wedstrijd, misleiden of bedriegen of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van 
voormelde handelingen of die op enige wijze dit reglement schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook 
van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs.  

Prijs 

TrackTime geeft een gratis race cursus cadeau, ter waarde van 499 € in een BMW E36 race auto. 

Waar? Het circuit van Spa Francorchamps 

Wanneer? 31 juli 2015 

Vereisten: 

- ouder zijn dan 18 jaar 

- in het bezit zijn van een geldig rijbewijs 

- vrij zijn voor het ganse verloop van de dag 

- afstand doen van verhaal 

Persoonsgegevens 

De deelnemer verleent de organisator van deze wedstrijd de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te 
gebruiken, te bewaren en te registeren in het kader van de wedstrijd en zo de organisatie en het goede verloop 
van deze wedstrijd te verzekeren.  

De deelnemer staat de organisator toe hem/haar e-mails te sturen in het kader van de wedstrijd en in het kader 
van redactionele informatie en voor promotiedoeleinden. 

De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van zijn/haar persoonsgegevens. De deelnemer kan dit 
recht uitoefenen door een brief te sturen naar de maatschappelijke zetel van de organisator. De organisator 
respecteert de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens.  

Aansprakelijkheid 

http://www.tracktime.be/


De organisator is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt 
worden via de website www.TrackTime.be 

Bij overmacht of om het even welke andere omstandigheid buiten haar controle om, behoudt de organisator zich 
het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan uit te stellen, in te korten of te beëindigen alsook om de regels, 
de prijzen en de informatie met betrekking tot de wedstrijd uit te stellen, in te korten of te annuleren. 
Aanpassingen zullen kenbaar gemaakt worden via de website www.autowereld.be. De aanbieder kan hiervoor 
niet aansprakelijk gesteld worden. 

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet ingeroepen 
worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege de organisator, noch kan 
deze aansprakelijk worden gesteld voor een technisch probleem waardoor niet aan de wedstrijd kan worden 
deelgenomen of voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de wedstrijd kunnen 
verhinderen.  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die beweerdelijk wordt veroorzaakt 
ingevolge eventuele technische problemen. De organisator kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor 
vertraging in het ontvangen van de prijs.  

Slotbepalingen 

Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd of gepubliceerd 
zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbieder.  

Aan deze wedstrijd of de uitslag ervan kunnen geen rechten worden ontleend. 

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden op schriftelijke aanvraag bij de organisator, vergezeld van een 
vooraf aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar de 
maatschappelijke zetel van de aanbieder.  

Dit reglement is onderhevig aan de Belgische wet en elk geschil over de toepassing ervan komt voor bij de 
Turnhoutse rechtbank. 

Personeelsleden en medewerkers van TrackTime, en hun gezins- en familieleden tot de derde graad, en elke 
persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de organisatie van deze wedstrijd medewerking verleent, zijn 
uitgesloten van deelname. 

http://www.tracktime.be/

