TANK & WIN! - WEDSTRIJDREGLEMENT
Tank tijdens het openingsweekend op 26, 27 of 28 augustus 2022 bij het nieuwe
tankstation van TinQ in Bekkevoort, vul online het wedstrijdformulier in, en win
één van de 10 gratis tankbeurten ter waarde van 100 euro.

1. TinQ België, als handelsnaam onderdeel van Pollet N.V., gevestigd en
kantoorhoudend aan de Aarschotseweg 26, 2200 Herentals, organiseert, naar
aanleiding van de opening van haar nieuwe tankstation in Bekkevoort, de actie
‘Bekkevoort, profiteer ervan!’. Bij een tankbeurt van minimaal 20 liter brandstof
tijdens het openingsweekend van 26, 27 en 28 augustus 2022 kan je gratis
deelnemen aan de wedstrijd en één van de 10 gratis tankbeurten winnen ter
waarde van 100 euro, incl. btw. Alle details over deze wedstrijd kan je
terugvinden op de wedstrijdpagina <https://www.tinq.be/actiebekkevoort> .
2. De actie richt zich tot iedereen uitgezonderd de personeelsleden van TinQ en
hun familieleden (echtgenoot, echtgenote en/of kinderen).
3. Om op een geldige wijze deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers
volgende stappen zetten:
•

•

•
•

Op 26, 27 of 28 augustus 2022 minimaal 20 liter brandstof tanken bij het
nieuwe tankstation van TinQ, Staatsbaan 153, 3460 in Bekkevoort. Als
bewijs van deze tankbeurt moet je de geldige tankbon afprinten en
bewaren.
Het wedstrijdformulier op de wedstrijdpagina
<https://www.tinq.be/actiebekkevoort> volledig en juist invullen,
antwoorden op de kennisvraag en de schiftingsvraag en een digitale kopie
van je tankbon toevoegen.
De tankbon bijhouden tot je als winnaar gecontacteerd wordt.
TinQ is niet verantwoordelijk voor niet correct ingevulde velden.

4. De wedstrijd richt zich tot iedereen die in België woont en meerderjarig is.
Iedereen kan met een TinQ tankbon van minimaal 20 liter gedateerd op 26, 27 of
28 augustus 2022 maximaal één keer deelnemen aan de wedstrijd, dit tot en met
7 september 2022. Deelnemers die zich meer dan één keer registreren zijn

automatisch uitgesloten van de wedstrijd. Eén TinQ tankbon kan niet door
verschillende personen gebruikt worden om zich te registreren. In voorkomend
geval worden alle deelnemers die dezelfde tankbon gebruikten uitgesloten. TinQ
tankbonnen van andere TinQ stations dan TinQ Bekkevoort zijn uitdrukkelijk
uitgesloten van deze wedstrijd.
5. Elke deelnemer van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat zijn/haar
gegevens worden doorgegeven aan de exploitant van het tankstation, TinQ
België, als handelsnaam onderdeel van Pollet N.V.
6. Op basis van de geregistreerde wedstrijdformulieren met het juiste antwoord op
de kennisvraag, worden 10 winnaars bepaald. De 10 deelnemers die het
antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen zijn de winnaars. In geval
van ex-aequo’s wint de deelnemer die het eerst zijn deelnemingsformulier
registreerde. Deze winnaars dienen in het bezit te zijn van hun tankbon. Indien
men deze tankbon niet kan voorleggen, is de volgende deelnemer die het
antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benadert, de winnaar.
7. Iedere winnaar van de wedstrijd aanvaardt onbetwistbaar dat zijn/haar
gegevens zowel voor zijn/haar identificatie als winnaar worden gebruikt, als
voor de eventuele publicatie van zijn/haar naam en voornaam. Iedere winnaar
gaat eveneens akkoord met een eventuele fotografische of audiovisuele
reportage.
8. De tien winnaars worden verwittigd als volgt:
•
•
•

•
•

Op 8 september worden de winnaars bepaald en gecommuniceerd.
Iedere winnaar wordt persoonlijk verwittigd via e-mail.
De winnaars worden ook bekend gemaakt op de facebookpagina
<https://www.facebook.com/TinQBelgie> van TinQ België en op de
wedstrijdpagina <https://www.tinq.be/actiebekkevoort> .
De winnaars moeten binnen de 5 werkdagen reageren op hun
e-mailbericht, zo niet vervalt hun prijs.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die zouden
kunnen optreden tijdens de communicatie.

9. De winnaars kunnen niet vragen om de gewonnen prijs om te wisselen in geld of
in andere waren.
10. Buiten dit reglement, wordt er geen informatie m.b.t. deze wedstrijd
uitgewisseld.
11. Indien, in geval van overmacht, de wedstrijd zou moeten geannuleerd worden,
kan de organisator hiervoor in geen geval verantwoordelijk gesteld worden.
Evenmin kan de organisator verantwoordelijk gesteld worden voor om het even
welk technisch probleem.
12. Deelname aan de wedstrijd houdt volledige aanvaarding in van dit reglement. De
organisator behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en om
onafhankelijk elke betwisting voortvloeiende uit deze wedstrijd – net als alle
gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement – autonoom op te lossen. Deze
beslissingen zijn niet herroepbaar. Geen enkele klacht zal telefonisch behandeld
worden.
13. De organisatie moet zich akkoord verklaren met de echtheid van de TinQ
tankbon. Alle beslissingen van de wedstrijdorganisatie met betrekking tot de
echtheid van de TinQ tankbonnen en de identiteit van de winnaars zijn
onherroepelijk en onbetwistbaar.
14. Online deelname impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de
beperkingen van het internet, vooral op technisch vlak, het risico op
onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke
verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van
bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting
door eventuele virussen op het netwerk. De organisator kan bijgevolg in geen
geval aansprakelijk worden gesteld voor onder meer: storingen in transmissies
via het internet; slecht functioneren van het internet of gebruikte software; de
gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken, hacking; om het
even welke technische, hardware- en softwaregebreken.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke
disfuncties, de uitsluiting van deelname om welke reden ook. Dat geldt ook voor

elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een
verbinding met de websites van de organisatoren. Elke deelnemer neemt alle
nodige maatregelen om zijn eigen gegevens of de softwareprogramma's op zijn
informatica-uitrusting of zijn site te beveiligen tegen om het even welke
aantasting. De verbinding met de website valt onder de volledige
verantwoordelijkheid van elke deelnemer.
15. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de voorwaarden
gewijzigd, ingekort of geannuleerd moeten worden wegens overmacht of om
redenen buiten haar wil. De organisator behoudt zich in elk geval het recht voor
om de periode en elke aangekondigde datum aan te passen. De organisator heeft
ook het recht om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd en om elke
deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.
16. Elke deelnemer wordt geacht de inhoud van het reglement te kennen en zonder
beperking te aanvaarden. Deelname aan deze wedstrijd behelst volledige
aanvaarding van dit reglement.
17. De wedstrijd vangt aan op 26 augustus 2022 om 00u00 en loopt af op 28
augustus 2022 om 24u00. De winnaars worden op 8 september 2022 bekend
gemaakt via de facebookpagina <https://www.facebook.com/TinQBelgie> van TinQ
België en de wedstrijdpagina <https://www.tinq.be/actiebekkevoort> .

