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Deze Algemene Voorwaarden Winactie - ‘Koelbox Zomer 2021’ - WEX Fleet Belgium BVBA
(hierna: Algemene Voorwaarden Winactie) zijn van toepassing op de Winactie ‘Koelbox Zomer 2021’,
(hierna “Winactie”).
Deze Winactie wordt georganiseerd door WEX Fleet Belgium BVBA (hierna: “WEX Fleet”). Om deel te
nemen aan de Winactie en mee te dingen voor de Prijs, moeten de deelnemende klanten van WEX Fleet
(hierna: “Deelnemer(s)”) het Prijsvraagformulier invullen en de Prijsvraag beantwoorden. Een jury van
WEX Fleet beoordeelt vervolgens alle antwoorden en selecteert een winnaar gebaseerd op originaliteit en
de kwaliteit van de antwoorden.
Alle vragen/klachten/mededelingen over deze Winactie dienen per e-mail aan WEX Fleet te worden gericht
op het e-mailadres: marleen.meeuwsen@wexinc.com
Door deelname aan de betreffende Winactie gaat de Deelnemer akkoord met de onderstaande Algemene
Voorwaarden Winactie:
1. Deelname aan de Winactie is kosteloos en vrijblijvend.
2. De Prijs bestaat uit 3 x één autokoelbox Campingaz Powerbox Plus 24L Grey/White – Elektrisch
t.w.v. 66,11 Euro excl. Btw en wordt éénmalig uitgereikt (hierna: “Prijs”). WEX Fleet is gerechtigd
een vervangende prijs uit te reiken als de genoemde Prijs niet leverbaar is.
3. WEX Fleet is gerechtigd de Winactie op enig moment vóór de sluitingsdatum te beëindigen of aan
te passen, of de regels aan te passen door een dergelijke aanpassing of beëindiging op de website
www.gotankkaart.be bekend te maken.
4. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn.
5. Deelname is niet toegestaan door het management, medewerkers en bestuurders van WEX Fleet.
6. WEX Fleet is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van
mening is dat de Deelnemers niet conform de Algemene Voorwaarden Winactie handelen, dan wel
indien de Deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Winactie,
of het verloop van de Winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
7. Een geldige inzending moet antwoord geven op de vraag en moet voldoen aan de in deze
Algemene Voorwaarden Winactie genoemde eisen. Het inzenden van opmerkingen of werk van
anderen wat het auteursrecht van derden aantast maakt uw inzending ongeldig.
8. WEX Fleet behoudt zich het recht voor om antwoorden die afwijken van het thema, die
aanstootgevend zijn, of op andere wijze niet voldoen aan de vereisten van deze Algemene
Voorwaarden Winactie, te weigeren.
9. Een Deelnemer kan uitsluitend deelnemen in één land (deze Winactie loopt gelijktijdig in
Nederland, België en Frankrijk).
10. Inzendingen voor deze Winactie worden geaccepteerd tot en met 31 juli 2021. Na deze periode
worden geen inzendingen geaccepteerd.
11. Alle geldige inzendingen worden inhoudelijk en objectief beoordeeld door de jury, waarbij de
beginselen transparantie, gelijkheid van de Deelnemers en proportionaliteit in acht worden
genomen. Deze jury bestaat uit medewerkers van WEX Fleet. De jury hanteert twee criteria bij de
beoordeling van de inzendingen; originaliteit en kwaliteit. De volgorde van deze criteria is
willekeurig en de jury kiest naar eigen oordeel een winnaar.
12. Winnaar krijgt per e-mail of telefonisch bericht over de gewonnen Prijs op het door de Deelnemer
opgegeven e-mailadres/telefoonnummer. Over de uitslag en toekenning van de Prijs kan niet
worden gecorrespondeerd.
13. De Prijs is bedrijfsgebonden en staat op naam van de winnaar (klantnummer). De Prijs is niet
overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Om
aanspraak te kunnen maken op de Prijs moet de winnaar binnen 4 weken na bekendmaking
reageren. Indien de winnaar de Prijs niet tijdig in ontvangst neemt, zal een nieuwe winnaar worden
gekozen zonder dat de ‘oude winnaar’ enig recht van nakoming heeft op WEX Fleet.
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14. Eventuele kansspelbelasting die in verband met de Prijs wordt betaald, komt voor rekening van
WEX Fleet, tenzij anders vermeld.
15. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Winactie verbonden voorwaarden, zal
een nieuwe winnaar worden gekozen.
16. Om de Prijs te kunnen innen dienen alle opeisbare vorderingen van WEX Fleet door de Deelnemer
te zijn voldaan.
17. Deelnemers die geen Prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
18. De Deelnemer geeft door deelname aan deze Winactie toestemming tot de verwerking van
persoonsgegevens door WEX Fleet conform de Belgische wet op de gegevensbescherming van
30 juli 2018 en eventuele vervanging daarvan, alsmede de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (“AVG”). Uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van deze Prijsvraag zullen worden verwerkt. Het betreft uw naam, uw telefoonnummer
en uw e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om een winnaar te kiezen en te
benaderen.
19. Deze Winactie wordt geheel onder voorwaarden van de privacy policy van WEX Fleet uitgevoerd.
De privacy policy van WEX Fleet is gepubliceerd en kan geraadpleegd en gedownload worden op
de website www.gotankkaart.be.
20. WEX Fleet is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de
deelname aan de Prijsvraag noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen
met betrekking tot de deelname aan de Prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar. Druk, spel-,
zet- of vergelijkbare fouten kunnen door de Deelnemer niet aan WEX Fleet worden tegengeworpen
en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor WEX Fleet in het leven roepen
21. Indien een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid plaatsvindt waarover WEX Fleet
redelijkerwijs geen controle heeft en die ertoe leidt dat WEX Fleet niet kan voldoen aan deze
Algemene Voorwaarden Winactie of het uitkeren van de Prijs, dan is WEX Fleet niet aansprakelijk
voor het niet nakomen van of vertragingen in de uitvoering van zijn verplichtingen.
22. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden Winactie nietig of ongeldig zijn, dan
tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene voorwaarden Winactie aan.
23. Op deze Algemene Voorwaarden Winactie is het Belgisch recht van toepassing.
24. Geschillen tussen Deelnemer en WEX Fleet zullen in eerste instantie in der minne worden
opgelost. Indien partijen niet tot een passende oplossing komen, zal het geschil worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de rechtbanken te Brussel.
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