Reglement van het Sinterklaas quiz 2018 in Nederland
Artikel 1 – Voorstelling van het organiserende bedrijf
Robert Bosch B.V. onder K.V.K. nummer 33190908, statutair gevestigd in Boxtel, mede
kantoorhoudende in Barneveld, de Hanzeweg 31, 3771 NG (Nederland) (Hierna ‘het
organiserende bedrijf’ genoemd) organiseert in het kader van het extra-programma, met
toepassing van de voorwaarden van het extra-programma, een loyaliteitsactie met als titel
‘Batterijpromotie’, uitsluitend bestemd voor garagebedrijven die zijn ingeschreven in het extraprogramma. Dit reglement bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op deze actie.
Artikel 2 - Voorwaarden voor deelname aan de quiz 'Sinterklaas 2018'
Om deel te nemen aan de quiz ‘Sinterklaas 2018’ moeten garages drie vragen beantwoorden.
Dit is een verplichte voorwaarde om deel te nemen aan de quiz. Er zal geen rekening worden
gehouden met andere wijzen van deelname (met name per post).

Quiz ‘Sinterklaas 2018’ is voorbehouden voor bedrijven die deelnemen via een wettelijke
vertegenwoordiger. Met uitzondering voor het personeel van het organiserende bedrijf, het
personeel van de leveranciers en elk persoon die direct of indirect heeft deelgenomen aan de
uitwerking van de actie, evenals hun familie (dezelfde naam, hetzelfde postadres).
Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om alle nodige verificaties te doen met
betrekking tot de identiteit en contactgegevens van de deelnemers. Elke foutieve of
fraudeleuze aanwijzing zal resulteren in de annulering van de deelname.
Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer de hieronder beschreven voorwaarden en
condities respecteren:
- Er is slechts één deelname per bedrijf toegestaan, via de wettelijke vertegenwoordiger
(dezelfde naam, hetzelfde adres, dezelfde ID-code) gedurende de gehele duur van de quiz.
- Deelnemen aan de quiz ‘Sinterklaas 2018’ kan alleen via e-mail.
- Deelnemen aan de quiz ‘Sinterklaas 2018’ houdt in dat dit reglement volledig wordt aanvaard.
Dit reglement is kosteloos beschikbaar via http://www.extra-points.nl
- Deelnemen aan de quiz ‘Sinterklaas 2018’ is gratis. Aan de deelnemers zal geen enkele
financiële vergoeding of bijdrage, in welke vorm dan ook, worden gevraagd.

Artikel 3 – Aanwijzing van de winnaars en modaliteiten voor de uitreiking van de prijzen
In het kader van de quiz ‘Sinterklaas 2018’ zullen de eerste 50 MRA’s die de vragen correct
beantwoorden, een doos pralines aangeboden krijgen in de periode van 6 tot december 2018.

-

De prijs mag niet worden toegekend in een andere vorm dan die waarin deze
voorwaarden voorzien.
De prijs wordt niet teruggenomen of geruild tegen een ander object of tegen de
geldwaarde ervan.
Het organiserende bedrijf kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden

gesteld voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de prijs door de winnaars.
Artikel 4 – Prijzen van de quiz ‘Sinterklaas 2018’
De operatie heeft 50 dozen pralines met een eenheidswaarde van 24,00€ HT.
In totaal zijn er 50 winnaars voor heel Nederland.
Artikel 5 – Diskwalificatie
Elke vorm van bedrog of poging tot bedrog leidt tot diskwalificatie en/of gerechtelijke
vervolging; het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om alle controles te verrichten
die het nuttig acht, zonder dat het verplicht is om stelselmatig alle deelnemers te controleren.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
Het organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor storingen van het internet
waardoor de toegang tot en/of het goede verloop van de actie onmogelijk worden gemaakt. In
het bijzonder kan het organiserende bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
kwade opzet van derden.

Het organiserende bedrijf stelt alles in het werk om gebruikers beschikbare en gecontroleerde
informatie en/of hulpmiddelen te verstrekken, maar kan echter niet aansprakelijk worden
gesteld voor materiële fouten (zoals voor de weergave op de websites van de actie, voor de
verzending van foutieve e-mails aan deelnemers, voor de routering van de e-mails), voor gebrek
aan beschikbaarheid van informatie en/of voor de aanwezigheid van virussen op de website.
Deelname aan de actie impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen
van het internet, het ontbreken van bescherming van bepaalde gegevens tegen mogelijk
misbruik of hacken en het risico van besmetting door virussen die op het internet circuleren.
Deelnemers moeten zelf alle passende maatregelen nemen om eigen gegevens en/of
programma's die op hun computers en smartphones zijn opgeslagen, tegen inbreuken te
beschermen. Voor het bezoek aan de website en de deelname aan het spel draagt de speler de
volle verantwoordelijkheid.
Bovendien kan het organiserende bedrijf niet aansprakelijk worden gesteld wanneer deze actie,
om een reden buiten de wil van het bedrijf en/of vanwege 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 enige
schadevergoeding.
De deelnemers erkennen en aanvaarden dat het organiserende bedrijf niet direct of indirect
aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die winnaars of derden ondergaan
ter gelegenheid van de ontvangst van de prijs.
Artikel 7 – Algemene bepalingen
Het organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om het reglement van de quiz ‘Sinterklaas
2018’ te wijzigen. Dit kan op elk moment, zonder kennisgeving vooraf of verplichting om
redenen op te geven voor deze beslissing en zonder daarvoor aansprakelijk te kunnen worden
gesteld.
Deelnemers aan de actie worden geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard door hun loutere
deelname.
Telefonische vragen over de modaliteiten van de actie, de bepaling van de winnaars en de

interpretatie of toepassing van de regels van het reglement worden niet beantwoord.
Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend op het adres van de actie: Air DDM Programma eXtra - 24 avenue Joannès Masset - 69009 LYON (Frankrijk) of op www.extrapoints.nl en moeten de exacte adresgegevens van de indiener bevatten.
Schriftelijke betwistingen en klachten met betrekking tot deze actie worden niet meer in
aanmerking genomen na een periode van één maand na het afsluiten van de actie.
Op dit reglement is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 8 – Wettelijk depot
Het volledige reglement van de actie is gratis beschikbaar op de website www.extra-points.nl.
Het kan gratis per post worden toegestuurd aan elke persoon die daarom vraagt of op

www.extra-points.nl.

Artikel 9 – Bescherming van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens worden in de database van Bosch bewaard om administratieve
redenen. Deze gegevens zullen gebruikt worden volgens de toepasselijke wetten op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Deze verzameling voldoet aan de principes met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens (artikelen 5 en 6 van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016, bekend
als GDPR).
Uw persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven aan andere entiteiten van de Boschgroep en aan externe dienstverleners voor de juiste uitvoering van onze bepalingen en met
betrekking tot de doeleinden die door hen worden nagestreefd.
Uw gegevens worden bewaard voor de tijd die nodig is voor verwerking, behalve voor
bepaalde gegevens die onderworpen zijn aan wettelijke vereisten (factuurgegevens,
boekhouding).
Om de veiligheid en bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, nemen wij alle
nodige technische en organisatorische maatregelen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.
U heeft recht op toegang tot uw gegevens en informatie, recht op rechtzetting, verwijdering
en updates, recht op beperking, recht op overdraagbaarheid van uw gegevens, recht om
instructies te geven over het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden, recht om
bezwaar te maken, het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U
heeft ook recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
(gegevensbescherming autoriteit).

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen

