
NISSAN WEDSTRIJDREGELS 

ARTIKEL 1 - Organisator en duur van de wedstrijd 

1.1. De wedstrijd getiteld "THE NISSAN SUMMER CONTEST" wordt georganiseerd door Nissan Belux 

(gevestigd te Bist 12, B-2630 Aartselaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

838.306.068) en de Belgische vestiging van Nissan West Europe (statutaire zetel: 8, rue Jean Pierre 

Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, R.C.S. Versailles 699 809 174) ("de Organisator"). 

1.2. De winnaars moeten een hoofdvraag correct hebben beantwoord en een nevenvraag zo goed 

mogelijk hebben benaderd door aan de onderstaande voorwaarden te voldoen. 

1.3 Het vergelijkend onderzoek strekt zich uit van woensdag 8 juli 2022 om 9 uur tot en met woensdag 17 

augustus 2022 om 21 uur. 

ARTIKEL 2 - Voorwaarden voor deelneming aan het vergelijkend onderzoek 

2.1. De wedstrijd is gratis en staat open voor iedere eigenaar van een Nissan-voertuig van 18 jaar of ouder 

op het moment van de wedstrijd (Nissan-klant), woonachtig in België en het Groothertogdom Luxemburg, 

ongeacht nationaliteit, met uitzondering van werknemers van de Organisator. 

2.2. Deelname aan de wedstrijd impliceert onherroepelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van de 

bepalingen en voorwaarden van dit reglement.  

2.3. De wedstrijd is beperkt tot één deelname per Nissan-klant. Deelname aan de wedstrijd is strikt 

persoonlijk en nominatief. Per winnaar wordt slechts één prijs toegekend.  

2.4. Niet-naleving van de in dit reglement vastgelegde voorwaarden voor deelname heeft tot gevolg dat 

de deelname van de deelnemer nietig is. 

 

ARTIKEL 3 - Beginsel van het vergelijkend onderzoek - Deelnemingsvoorwaarden 

3.1. Om deel te nemen moet de Nissan-klant een officiële Nissan-dealer hebben bezocht (lijst beschikbaar 

op nissan.be en nissan.lu) tijdens de wedstrijdperiode (zie ARTIKEL 1) om de activeringscode te ontvangen. 

Vervolgens moet hij/zij naar de wedstrijdpagina gaan (https://nissans.typeform.com/to/ML6TmzuA), zich 

identificeren, het chassisnummer van zijn/haar voertuig en de deelnemingscode die hij/zij van de dealer 

heeft gekregen, opgeven en de hoofdvraag en de nevenvraag beantwoorden. 

3.2 Behalve voorafgaand bezit van een Nissan-voertuig, is de aankoop van Nissan-producten of -diensten 

geen voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd. Een bezoek aan een officiële Nissan-dealer tijdens de 

open wedstrijdperiode is voldoende. De deelnemers zijn echter volledig verantwoordelijk voor alle kosten 

die zij in verband met hun deelname aan de wedstrijd maken. 

 

ARTIKEL 4 - Aanwijzing van winnaars. 

4.1. De Organisator zal op maandag 19 september 2022 de winnaars aanwijzen uit al degenen die aan de 

wedstrijd hebben deelgenomen. 

https://nissans.typeform.com/to/ML6TmzuA


4.2. De winnaars zijn de 10 personen die de hoofdvraag juist beantwoorden en het dichtst bij het juiste 

antwoord op de nevenvraag komen. 

4.3 Bij staking van stemmen wordt de volgorde van binnenkomst van de antwoorden gecontroleerd en 

wordt degene die het eerst heeft geantwoord als "winnaar" aangewezen ten koste van de ander. 

ARTIKEL 5 - Prijzen. 

5.1 De eerste prijs bestaat uit een cheque van € 2.000 die wordt uitgereikt aan de persoon die de 

hoofdvraag juist beantwoordt en het dichtst in de buurt komt van het juiste antwoord op de tie-breaker 

vraag. De prijs zal worden betaald door overschrijving op de rekening van de winnaar. 

5.2 De prijzen 2 tot en met 5 bestaan uit het ter beschikking stellen door Nissan van zijn nieuwe elektrische 

model (Nissan ARIYA) voor de duur van één weekend (van vrijdagavond 17.00 uur tot maandagochtend 

9.00 uur), alsmede het ter beschikking stellen van een Bongo-waardebon (weekend in België) ter waarde 

van € 100 

5.3. De prijzen 6 tot en met 10 bestaan uit het ter beschikking stellen door Nissan van zijn nieuwe 

elektrische model (Nissan ARIYA) voor een periode van 1 weekend (van vrijdagavond 17.00 uur tot 

maandagochtend 9.00 uur) 

5.4.  De voorwaarden voor de levering van de Nissan Ariya worden overeengekomen tussen de winnaars 

en de Nissan-dealer. Deze prijs is beschikbaar voor een periode van 12 maanden na het einde van de 

wedstrijd (17 augustus 2023). Het voertuig zal worden uitgeleend in perfecte rijdende staat (registratie / 

verzekering / 100% kosten). 

 

ARTIKEL 6 - Wijze van toekenning van prijzen 

6.1. De organisator van de wedstrijd zal uiterlijk op 23 september 2022 per e-mail contact opnemen met 

de winnaar(s) en hem/haar meedelen hoe hij/zij toegang krijgt/krijgen tot zijn/haar prijs.  

6.2. Er zal geen communicatie worden gestuurd naar deelnemers die niet hebben gewonnen, alleen met 

de winnaars zal contact worden opgenomen.  

6.3. De winnaars moeten binnen twee weken na de verzending van deze e-mail antwoorden en hun 

volledige contactgegevens meedelen. Indien de winnaar niet binnen twee weken na de verzending van 

deze e-mail reageert, verliest hij/zij zijn/haar prijs en heeft hij/zij geen recht op enige schadeloosstelling, 

schenking of compensatie. In dat geval worden de prijzen toegekend aan de plaatsvervanger die de 

hoofdvraag juist heeft beantwoord en het antwoord op de nevenvraag het dichtst benadert. 

6.4. De winnaars moeten zich aan deze regels houden. Indien zij niet aan de criteria van dit reglement 

blijken te voldoen, wordt hun prijs niet toegekend en wordt deze verdeeld overeenkomstig de bepalingen 

van paragraaf  

6.3. Daartoe geven de deelnemers toestemming voor alle controles betreffende hun identiteit, leeftijd, 

contactgegevens of de loyaliteit en oprechtheid van hun deelname. Elke valse verklaring, valse opgave 

van identiteit of postadres leidt tot de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer en het innen van de 

prijs door de Organisator.  



6.4. De prijs moet worden gebruikt tijdens de aangegeven periode volgens de voorwaarden die later aan 

de winnaar worden meegedeeld. Indien de Organisator om welke reden dan ook niet in staat is de prijs 

aan de winnaar(s) te overhandigen, behoudt de Organisator zich bovendien het recht voor een prijs van 

gelijke waarde te vervangen, waarmee elke deelnemer instemt. 

 

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid 

7.1. De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het onvermogen om contact op te 

nemen met elke winnaar.  

7.2. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de naam, het adres 

en/of de contactgegevens die zijn verstrekt door de personen die aan de wedstrijd hebben deelgenomen. 

Bovendien wijst de organisator van de wedstrijd elke verantwoordelijkheid af in geval van incidenten die 

zich zouden kunnen voordoen tijdens het genot van de toegekende prijs en/of ten gevolge van het gebruik 

en/of de gevolgen ervan, in het bijzonder het genot van een prijs door een minderjarige, die onder de 

volledige en volledige verantwoordelijkheid van een persoon met ouderlijk gezag blijft.  

7.3. De Organisator behoudt zich het recht voor om, indien de omstandigheden dit vereisen, de wedstrijd 

in te korten, te verlengen, te wijzigen, te onderbreken, uit te stellen of te annuleren, zonder dat hij 

hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Elke wijziging zal evenwel het voorwerp uitmaken van een 

amendement dat op de website (www.nissan.be) zal worden geplaatst en kosteloos zal worden 

toegezonden aan eenieder die het reglement schriftelijk heeft aangevraagd overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 9 hierna.  

7.4. De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van storingen die de toegang tot en/of het 

goede verloop van de wedstrijd verhinderen, met name als gevolg van externe kwaadwilligheid. Het 

gebruik van robots of andere soortgelijke procédés waarmee op mechanische of andere wijze aan de 

wedstrijd kan worden deelgenomen, is verboden; overtreding van deze regel leidt tot de definitieve 

uitsluiting van de maker en/of gebruiker ervan. De Organisator kan de wedstrijd geheel of gedeeltelijk 

annuleren indien blijkt dat er sprake is van fraude, in welke vorm dan ook, met name op geautomatiseerde 

wijze in het kader van de deelname aan de wedstrijd of de bepaling van de winnaars. In dat geval behoudt 

zij zich het recht voor de prijzen niet aan de fraudeurs toe te kennen en/of de daders van deze fraude 

voor de bevoegde rechtbanken te vervolgen. 

 

ARTIKEL 8 - Gebruik van privégegevens 

7.1. Overeenkomstig de RGPD-verordening hebben de deelnemers aan de wedstrijd het recht om hun 

persoonsgegevens in te zien, te corrigeren (d.w.z. aan te vullen, bij te werken en af te schermen) en in te 

trekken bij de Organisator.  

7.2. De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden door de Organisator uitsluitend verzameld met 

het oog op de follow-up van de wedstrijd, en zijn onontbeerlijk voor de deelname aan de wedstrijd. Het 

zal worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en het beleid inzake 

persoonsgegevens van de Organisator, dat beschikbaar is op www.nissan.be. 



 

ARTIKEL 9 - Toegankelijkheid van de verordening 

Het reglement kan vrij worden geraadpleegd op de website van de wedstrijd (www.nissan.be) 

Indien nodig kan een kopie worden verkregen door een schriftelijk verzoek (gefrankeerd) te sturen naar 

Nissan Belux - After Sales Service, Bist 12 - 2360 Aartselaar.  

 

ARTIKEL 10 - Toepasselijk recht 

 

10.1. De deelnemers erkennen onvoorwaardelijk dat het loutere feit van deelname aan deze wedstrijd 

hen onderwerpt aan het Belgische recht. Elke betwisting moet uiterlijk op 15 september 2022 om 12.00 

uur (het poststempel geldt als bewijs) worden toegezonden aan het in artikel 9 vermelde adres. 

10.2. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen. 


