Opel ADAM – Road to The Voice – Wedstrijdreglement
Art. 1: Organisatie
	
  
Opel	
  Belgium	
  NV	
  (Hierna	
  “de	
  Organiserende	
  Maatschappij”)	
  met	
  zetel	
  te	
  2550 Kontich, Prins
Boudewijnlaan, 24A, organiseert deze wedstrijd Opel ADAM – Road to The Voice vanaf
06/11/2017 tot en met 14/12/2017 middernacht, waarvan de deelname volledig gratis is en
zonder aankoopverplichting op de website http://opelroadtothevoice.be.
Elke deelname aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding in van het huidige reglement, zonder
voorbehoud van de deelnemer. Het niet respecteren van dit reglement door de deelnemer, zal
eenvoudigweg resulteren in het ongeldig verklaren van zijn of haar deelname en eventueel in
het terugvorderen van de toegekende prijs.
Art. 2: Deelnamevoorwaarden
Deze wedstrijd is enkel bestemd voor natuurlijke personen wonende in België.
Slechts één deelname per persoon wordt toegelaten.
Om deel te kunnen nemen aan deze wedstrijd, moeten de minderjarigen over een schriftelijke
toestemming van hun ouders/voogd beschikken. De Organiserende Maatschappij kan aan
iedere minderjarige deelnemer vragen om deze toestemming te bewijzen en, indien nodig, een
deelnemer diskwalificeren die deze toestemming niet kan bewijzen.
Zijn uitgesloten van deelname aan wedstrijd, en bijgevolg van elke prijstoewijzing, hetzij direct
of indirect, in welke vorm dan ook:
- het personeel van de Organiserende Maatschappij, van het reclameagentschap, van hun
verbonden maatschappijen, van hun leveranciers, met inbegrip van hun families en echtgenoten
(huwelijk of (wettelijk) samenwonen),
- de personen die bedrog hebben gepleegd bij hun deelname aan de wedstrijd,
- de mensen die geen bewijs van hun naam, adres, juridische of burgerlijke staat kunnen
voorleggen aan de Organiserende Maatschappij, of onjuiste gegevens hebben doorgegeven. De
deelnemers verbinden zich er toe alle gegevens op degelijke wijze in te vullen en juiste
informatie te verstrekken. Op elk moment zijn de deelnemers verantwoordelijk voor de
correctheid van de informatie die ze de Organiserende Maatschappij hebben verstrekt. Hieruit
volgt dat ze verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van hun adres en moeten, in het geval
van verhuizing, hun nieuwe gegevens meedelen via de site.
- de mensen die het verzamelen, registreren en opslaan van hun persoonlijke gegevens
weigeren die strikt noodzakelijk zijn voor een goed beheer van deze wedstrijd.
Art. 3: Duur van de wedstrijd
De wedstrijd zal gebeuren vanaf 06/11/2017 tot en met 14/12/2017 middernacht en zal
opgesplitst worden in 6 aparte wedstrijdweken:
-   Wedstrijdweek 1: 06/11/2017 – 09/11/2017 (middernacht)
-   Wedstrijdweek 2: 10/11/2017 – 16/11/2017 (middernacht)
-   Wedstrijdweek 3: 17/11/2017 – 23/11/2017 (middernacht)

-   Wedstrijdweek 4: 24/11/2017 – 30/11/2017 (middernacht)
-   Wedstrijdweek 5: 01/12/2017 – 07/12/2017 (middernacht)
-   Wedstrijdweek 6: 08/12/2017 – 14/12/2017 (middernacht)
De Organiserende Maatschappij behoudt zich eveneens het recht voor om, op elk moment
zonder verwittiging, de wedstrijd in zijn huidige staat te verlengen, te schorsen of te
onderbreken. De verantwoordelijkheid van de Organiserende Maatschappij zal hierdoor niet in
het gedrang komen. In de mate van het mogelijke, zullen deze aanpassingen of veranderingen
deel uitmaken van voorafgaand verstrekte informatie, langs alle geldige kanalen.
Art. 4: Deelnamemodaliteiten
Om geldig aan deze wedstrijd te kunnen deelnemen, moeten de deelnemers:
- voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden
- naar http://opelroadtothevoice.be surfen
- deelnemen aan het spel en het inschrijvingsformulier vervolledigen
Eén deelname per persoon. Een deelnemer kan wel meerdere keren meespelen met eenzelfde
e-mailadres. De beste geregistreerde tijd wordt dan behouden.
De wedstrijd is 24 uur op 24 toegankelijk gedurende de bovenvermelde wedstrijddatums, via
een standaard Internetbrowser. De Organiserende Maatschappij kan in geen enkel geval
aansprakelijk gesteld worden ingeval eventuele ondervonden problemen bij deelname aan de
wedstrijd, verbonden aan het gebruik van het Internet.
Art. 5: Uitsluiting
De Organiserende Maatschappij behoudt zich het recht voor de deelname van een deelnemer
op te heffen in geval van vaststelling van frauduleus gedrag. De Organiserende Maatschappij
heeft het exclusieve beslissingsrecht tot uitsluiting of re-integratie van deelnemers op grond
van de informatie waarover zij beschikken. In geval van klachten, moet de deelnemer het
bewijs leveren dat hij zich conform dit reglement heeft gedragen. In geval ven re-integratie kan
de Organiserende Maatschappij in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. De
Organiserende Maatschappij behoudt zich het recht voor geen prijs toe te wijzen in geval van
fraude en/of de daders in rechte te vervolgen.
Art. 6: Aanduiding
De 8 deelnemers die op het einde van de wedstrijdweek bovenaan het klassement staan zijn de
winnaars van de overeenstemmende wedstrijdweek. Het klassement wordt bepaald op basis
van het grootst afgelegen afstand. Het is mogelijk om het spel meerdere keren te spelen, maar
eens de deelnemer het inschrijvingsformulier vervolledigd wordt enkel de laatste deelname
geregistreerd. Men kan nadien nog altijd opnieuw meespelen en bij inschrijving met hetzelfde
e-mail wordt de score automatische geüpdatet indien deze beter was dan tijdens de vorige
registratie.
Een deelnemer kan zijn rangschikking in het klassement éénmalig verbeteren door de wedstrijd
te delen met zijn Facebookvrienden. In dat geval wordt er 500m bijgeteld bij de afgelegen

afstand.
In geval van een ex-aequo in het klassement is de reistijd en vervolgens het tijdstip van
deelname doorslaggevend.
Elke winnaar ontvangt een duoticket voor de liveshows van The Voice van Vlaanderen 2017
(Studio in Lint) van de week de volgend op de wedstrijdweek. Voor de finale week is er een
bijkomende prijs voorzien:
-   Wedstrijdweek 1: 06/11/2017 – 09/11/2017 (middernacht) à 8 duotickets voor de
liveshow van vrijdag 17/11/2017
-   Wedstrijdweek 2: 10/11/2017 – 16/11/2017 (middernacht) à 8 duotickets voor de
liveshow van vrijdag 24/11/2017
-   Wedstrijdweek 3: 17/11/2017 – 23/11/2017 (middernacht) à 8 duotickets voor de
liveshow van vrijdag 01/12/2017
-   Wedstrijdweek 4: 24/11/2017 – 30/11/2017 (middernacht) à 8 duotickets voor de
liveshow van vrijdag 08/12/2017
-   Wedstrijdweek 5: 01/12/2017 – 07/12/2017 (middernacht) à 1 duoticket voor de
liveshow van vrijdag 15/12/2017
-   Wedstrijdweek 6: 08/12/2017 – 14/12/2017 (middernacht) à 8 duotickets voor de
liveshow van vrijdag 22/12/2017 (de finale) en 16 goodiebags. Voor de hoogst
gerangschikte in het klassement wordt er ook een Opel ADAM ter beschikking gesteld
om in stijl naar en van de liveshow te rijden.
De praktische informatie met betrekking tot het ontvangen van de prijs (2 toegangstickets)
worden elektronisch (per e-mail) verstuurd op het einde van de wedstrijd. De prijzen worden
enkel naar een geldig e-mailadres verstuurd.
De Organiserende Maatschappij zal enkel de kosten dragen van de hierboven uitdrukkelijk
beschreven elementen. Alle andere kosten zijn ten laste van de winnaars.
Er kan ook geen discussie bestaan over de natuur of de waarde van de gewonnen prijs. De
gewonnen prijs kan op geen enkele manier ingewisseld worden in natura of cash of enig andere
vorm.
Indien de omstandigheden het vereisen, behoudt de Organiserende Maatschappij zich het recht
voor om de prijs te vervangen door een andere prijs van een gelijke waarde; in dat geval zal de
winnaar geen recht op enig andere waarde kunnen doen gelden dan deze nieuwe bepaalde prijs.
Art. 7: Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de deelnemers aan de wedstrijd zijn onderworpen aan een
geautomatiseerde behandeling, die de gegevens verzamelt die opgenomen zijn op het
formulier. Deze gegevens zijn enkel bestemd voor de Organiserende Maatschappij en haar
partners. Door deelname geeft de deelnemer toestemming aan de Organiserende Maatschappij
om voor een periode van (3) drie maanden vanaf deelname aan de wedstrijd, zijn naam te
gebruiken in het kader van reclame met betrekking tot de wedstrijd, zonder dat hiervoor het
recht op vergoeding of een ander voordeel aan verbonden is dan de prijs. Elke deelnemer heeft
recht op inzage, wijziging, verbetering en schrapping van zijn gegevens. Deze rechten kunnen
rechtstreeks worden uitgeoefend via de website www.opel.be, in de rubriek 'Contact'.
Art. 8: Verantwoordelijkheid

De Organiserende Maatschappij kan niet verantwoordelijk gehouden worden in het geval van
overmacht, eventuele stakingen of vertraging die zich zouden kunnen voordoen bij het
versturen van de prijs waardoor de winnaar niet volledig zou kunnen genieten van zijn/haar
prijs.
De Organiserende Maatschappij heeft geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft de staat
van de levering en/of eventuele diefstal van de per post verzonden prijzen.
Art. 9: Slotbepaling
Elke betwisting met betrekking tot deze wedstrijd zal door de Organiserende Maatschappij zelf
beslecht worden zonder recht op beroep. Omtrent deze wedstrijd zal geen enkele schriftelijke
of mondelinge communicatie worden gevoerd tussen de deelnemers en de Organiserende
Maatschappij onder voorbehoud van wat boven geschreven wordt.

