EXTRA-REGLEMENT
NEDERLAND SINTERKLAAS
Artikel 1 - Voorstelling van het organiserende bedrijf
Nv Robert Bosch, met hoofdkantoor in de Henri Genessestraat 1 - 1070 Brussel, België,
(hierna “het organiserende bedrijf” genoemd) organiseert in het kader van zijn
klantenprogramma extra een weggeefactie met als titel “Extra Sinterklaas! ”, uitsluitend voor
autoprofessionals: automonteurs die zijn ingeschreven in het extra-programma voor
Nederland.
Dit reglement preciseert de rechtsregels die van toepassing zijn op deze actie.
Artikel 2 - Voorwaarden voor deelname aan de actie “Een extra verrassing voor Sinterklaas!
”
Om deel te nemen aan de actie “Extra Sinterklaas! ”, klikt de internetgebruiker gewoon op de
link in de e-mailing, waarna hij ontdekt of hij al dan niet heeft gewonnen.
De actie “Extra Sinterklaas! ” is uitsluitend bestemd voor meerderjarige natuurlijke personen
of rechtspersonen die professioneel actief zijn in de autosector: automonteurs in Nederland,
met uitzondering van het personeel van het organiserende bedrijf, het personeel van de
dienstverlenende bedrijven en alle mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben
meegewerkt aan de uitwerking van de actie, en hun familieleden (dezelfde naam, hetzelfde
postadres).
Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke controles uit te
voeren met betrekking tot de identiteit en de gegevens van de deelnemers. Onjuiste of
bedrieglijke informatie zal altijd tot de annulering van de deelname leiden.
De deelnemer moet ook de onderstaande voorwaarden respecteren:
- Er is slechts één deelname per persoon en per bedrijf toegestaan (dezelfde naam,
hetzelfde adres, dezelfde identificatiegegevens) tijdens de volledige duur van de actie.
- Deelnemen aan de actie “Extra Sinterklaas! ” kan alleen via de e-mailing.
- Deelnemen aan de actie “Extra Sinterklaas! ” betekent dat de deelnemer dit reglement
volledig goedkeurt. Dit reglement kan gratis worden geraadpleegd op de website www.extrapoints.nl
- Deelnemen aan de actie “Extra Sinterklaas! ” is gratis en zonder koopverplichting.
Er zal geen financiële tegenprestatie of uitgave in welke vorm ook van de deelnemers
worden geëist.
Artikel 3 - Wijze van toewijzing en bezorging van de schenking die verband houdt met de
actie
De eerste 50 leden in Nederland die op de link in de e-mail klikken, zullen gratis een doosje
met chocolaatjes of 100 extra-punten ontvangen. Ze zullen onmiddellijk vernemen of ze al
dan niet hebben gewonnen.
De 25 winnaars van een doosje met heerlijke chocolaatjes zullen hun doosje onmiddellijk
ontvangen op het adres van de garage, en voor de 25 winnaars van de 100 extra-punten
zullen de 100 extra-punten op hun persoonlijke rekening worden bijgeschreven.
Geen enkele schenking zal kunnen worden toegewezen in een andere vorm dan de vorm die
is voorzien in dit reglement. De schenking zal niet worden teruggenomen of geruild tegen
een ander voorwerp of de geldwaarde ervan. Als de ontvanger de schenking weigert, verliest
hij het recht op die schenking. De schenking bestaat uit wat wordt beschreven in artikel 4,
met uitsluiting van alle andere zaken.
Het organiserende bedrijf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor welke
gevolgen ook van het gebruik van de schenking door de ontvangers.

Artikel 4 - Schenking van de actie “Een extra verrassing voor Sinterklaas! ”
In het kader van de actie worden voor Nederland 25 doosjes met heerlijke chocolaatjes
weggegeven, met een eenheidswaarde van 13.15€, aan de 25 garages die als winnaar zijn
aangewezen. Inhoud van het doosje: chocolaatjes 200g.
Daarnaast krijgen 25 Nederlandse winnaars 100 extra-punten. Deze punten zullen uiterlijk op
15 december 2017 worden bijgeschreven op de persoonlijke rekeningen van de 25 winnaars.
Artikel 5 – Diskwalificatie
Bedrog of pogingen tot bedrog zullen diskwalificatie of gerechtelijke vervolging tot gevolg
hebben. Daarbij behoudt het organiserende bedrijf zich het recht voor om alle controles uit te
voeren die het bedrijf nuttig lijken, zonder er echter toe verplicht te zijn om alle deelnemers
systematisch te controleren.
Artikel 6 - Algemene bepalingen
Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze actie, om een
reden buiten de wil van het bedrijf en/of in geval van overmacht (brand, overstroming,
natuurramp, staking, enz.) en/of om welke andere reden ook, wordt ingekort, gewijzigd,
uitgesteld of geannuleerd. Daarbij hebben de deelnemers geen enkel recht op welke
schadevergoeding ook.
Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik onaangekondigd
of zonder verplichting om zijn beslissing te motiveren, en zonder dat het daarvoor
aansprakelijk kan worden gesteld, welke wijzigingen ook aan te brengen in het reglement
van de actie “Extra Sinterklaas! ”.
Gewoon omdat ze deelnemen, worden de deelnemers geacht deze wijzigingen te hebben
goedgekeurd.
Telefonische vragen over de voorwaarden van de actie, de bepaling van de ontvangers van
de 25 doosjes met heerlijke chocolaatjes en de interpretatie of de toepassing van het
reglement zullen niet worden beantwoord.
Klachten moeten schriftelijk worden ingediend op het adres van de actie (Programma extra AIR DDM – 24 avenue Joannes Masset – 69009 Lyon – Frankrijk of via info@extra-points.nl)
en moeten de juiste gegevens van de indiener bevatten.
1 maand nadat de actie is beëindigd, zullen schriftelijke betwistingen en klachten met
betrekking tot deze actie niet meer in aanmerking worden genomen.
De ontvangers van de doosjes met heerlijke chocolaatjes erkennen en aanvaarden dat het
organiserende bedrijf niet rechtstreeks of onrechtstreeks aansprakelijk kan worden gesteld
voor welke schade ook die de ontvangers of derden oplopen bij de ontvangst van de
schenking.
Alle geschillen die zich kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie van dit
reglement, zullen uitdrukkelijk ter soevereine beoordeling worden overgelaten aan het
organiserende bedrijf en in laatste instantie aan de Brusselse rechtbanken. De procestaal zal
het Nederlands zijn.
Dit reglement valt uitsluitend onder het Belgische recht.
Artikel 7 – Inbewaringhouding
Het volledige reglement van de actie kan gratis worden geraadpleegd op de website
www.extra-points.nl.

Artikel 8 - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft de deelnemer het
recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen en te corrigeren. Hij heeft ook het recht om,
op verzoek en kosteloos, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. De voornoemde rechten kunnen op
ieder ogenblik worden uitgeoefend door naar het volgende adres te schrijven: Programma
extra - AIR DDM – 24 avenue Joannes Masset – 69009 Lyon – Frankrijk. De
persoonsgegevens worden om administratieve redenen bewaard in de database van het
organiserende bedrijf.

