Proximus Player of the Month RSCA – reglement
Artikel 1
Proximus NV, Albert II Laan, 27 te 1030 Brussel organiseert deze wedstrijd via de
Facebookpagina’s van Proximus11 en de portaalsite www.proximus-sports.be
Artikel 2
De wedstrijd start de eerste maandag van de maand en eindigt op de
datum aangeven op de wedstrijdpagina.
Artikel 3
De wedstrijd is toegankelijk voor iedere internetgebruiker woonachtig te België,
behalve de medewerkers van Proximus en hun familieleden die onder hetzelfde dak
leven.
Artikel 4
Om geldig deel te nemen, moet de deelnemer zijn gegevens volledig invullen
en correct antwoorden op de vragen.
Artikel 5
Alle deelnames moeten geregistreerd worden op de hierboven vermelde website,
ten laatste op de dag waarop de wedstrijd ten einde loopt. De datum en het uur van
de registratie toont de rechtsgeldigheid aan.
Artikel 6
De prijs van de wedstrijd is :
- VIP-tickets voor de volgende thuismatch van RSCA
Artikel 7
De winnaar is diegene wiens antwoord het dichst het antwoord op de
scrijftingsvraag benadert. In geval van ex-aequo zal de diegne die eerst deelnaam
winnen.
Artikel 8
De winnaars zullen via e-mail of telefoon worden verwittigd.
Artikel 9
Bij deelname aan de wedstrijd, door enkel zijn/haar (contact)gegevens in te
vullen, verklaart de deelnemer uitdrukkelijk zijn/haar akkoord met het gebruik van
deze gegevens om zichzelf te identificeren en om gecontacteerd te worden in het
geval van winst.
Artikel 10
De gewonnen prijs kan niet worden geruild tegen een ander product of dienst,
of geld.
Artikel 11
Bij verzending van de prijs naar de winnaar, kan Proximus niet aansprakelijk worden
gesteld voor eventueel verlies door de Post of de koerierdienst.

Artikel 12
Proximus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van elektronische
verzendingen van de deelnemers door een zwak netwerk. In het algemeen kan
Belgacom niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen van eender
welke aard die invloed hebben op de wedstrijd.
Artikel 13
Proximus behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op te schorten, te annuleren of
te wijzigen in het geval van overmacht, dit zonder dat de deelnemers of elke andere
persoon een schadevergoeding kan eisen. De organisatoren van de wedstrijd
behouden zich het recht voor om het schema van de geplande activiteiten (met
uitzondering van de antwoordtermijn) en de samenstelling van de jury wegens
organisatorische beperkingen te wijzigen, evenals prijzen te voorzien van dezelfde
waarde indien, door uitzonderlijke redenen, de aangekondigde prijzen niet meer
beschikbaar zijn.
Artikel 14
Proximus kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerd of
onbekend e-mail adres van de deelnemer.
Artikel 15
Deelname aan deze wedstrijd is gratis en verplicht op geen enkele wijze de aankoop
van om het even welk product of dienst.
Artikel 16
De persoonlijke gegevens die de deelnemers aan Proximus geven, zullen
opgeslagen worden in de databanken van Proximus (Albert II Laan 27, 1030
Brussel). Ze zullen gebruikt worden in het kader van de wedstrijd en zullen
ook worden gebruikt om de deelnemers te informeren over producten,
diensten, promoties en andere wedstrijden van Proximus. De deelnemers
kunnen gratis contact opnemen met de klantendienst (0800 33 800), indien ze
hun gegevens wensen te raadplegen en/of te verbeteren of indien ze geen
informatie met commerciële doeleinden van Proximus meer wensen te
ontvangen.
Artikel 17
De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en te
aanvaarden. Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke
aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting zal in aanmerking worden
genomen.
Artikel 18
Afgezien van dit reglement, zal geen enkele informatie betreffende deze wedstrijd
worden uitgewisseld, hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch.
Artikel 19
Alle klachten in verband met deze wedstrijd moeten schriftelijk worden ingediend
uiterlijk binnen de 7 werkdagen na het einde van de wedstrijd, naar het volgende
adres : Proximus NV, Koning Albert II laan 27, 1030 Brussel. De klachten kunnen in
geen geval mondeling of per telefoon behandeld worden. Klachten, na de termijn
aangegeven en niet schriftelijk vastgelegd, zullen niet verwerkt worden. In geval van

betwisting, zullen de wedstrijdorganisatoren de controle en de beslissing overlaten
aan de juridische dienst van Proximus.
Alle rechten voorbehouden, Proximus 2017.
Deze website is gecreëerd en wordt beheerd conform het Belgisch recht.

