
WEDSTRIJDREGLEMENT - Thoen Center BV 

WIN DUOTICKETS VOOR Rock Zottegem! 
WIN één van de 10 duotickets voor VRIJDAG 8 juli mei - ZATERDAG 9 juli of ZONDAG 10 juli... 

 

Artikel 1. Algemeen 

Dit reglement is van toepassing op de wedstrijd ‘WIN DUOTICKETS voor Rock Zottegem!’, hierna 

de "Wedstrijd" genoemd. 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door Thoen Center BV, met maatschappelijk adres te 

Bergemeersenstraat 120, 9300 Aalst ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het ondernemingsnummer BE 0675.822.556, hierna de "Organisator" genoemd. 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de Wedstrijd en op het 

wedstrijdverloop. Het loutere feit van deelname aan de Wedstrijd impliceert de gehele aanvaarding 

van alle bepalingen en voorwaarden van onderhavig Wedstrijdreglement door de deelnemer. 

Artikel 2. Duur 

De Wedstrijd start op 09/05/2022 om 8u30 en eindigt op 03/07/2022 om 23:59. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen. 

Artikel 3. Voorwaarden van deelname 

De Wedstrijd is een spel zonder enige aankoopverplichting. 

Alle natuurlijke personen mogen aan de Wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de 

personeelsleden en bestuurders van de Organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de 

organisatie van de Wedstrijd (bv. marketingbureau). 

De deelnemers aan de Wedstrijd moeten hun verblijfplaats hebben binnen het volgende gebied: 

Oost-Vlaanderen, België, meer bepaald de regio rond Aalst (Dendervallei), Ninove, Zottegem 

(Vlaamse Ardennen), Herzele, Erpe-Mere, Haaltert, Affligem, Geraardsbergen, Hofstade, Lede en 

Wieze. 

Worden bovendien uitgesloten van deelname aan de Wedstrijd: 

De personeelsleden van Thoen BV (BE 0476.117.273), Thoen Center BV (0675.822.556), Thoen 

Automotive (BE 0667.919.927), Thoen Carrosserie BV (BE 0678.912.403), Garage E. Avau BV (BE 

0426.547.206), Garage Marc De Kimpe BV (BE 0427.458.412), Garage De Smet BV (BE 0452.398.793), 

Thoen Autogroep BV (BE 0430.008.423), Carrosserie Van den Bossche BV (BE 0862.187.171), en 

andere niet genoemde betrokken partijen tijdens de uitwerking van deze campagne. Bovenstaande 

entiteiten komen in aanmerking voor personen in dienst vanaf 30/04/2022. 

Minderjarigen (i.e. personen die jonger zijn dan 18 jaar) kunnen enkel geldig deelnemen aan de 

Wedstrijd indien zij de voorafgaande toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers 

(ouders of voogden) om deel te nemen aan de Wedstrijd. De deelname aan deze Wedstrijd impliceert 

deze toestemming. De Organisator heeft het recht om de schriftelijke bevestiging van deze 

toestemming op te vragen. 



Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd. Meer deelnemen dan toegestaan 

leidt tot de algehele uitsluiting van de deelnemer aan de Wedstrijd. Indien duidelijk blijkt dat 

meerdere e-mailadressen gebruikt worden om deel te nemen via verschillende personen (met 

dezelfde domicile/adres), zal er hier ook maar één deelname geregistreerd worden, nl. de eerste 

registratie zal dan geldig zijn. Tickets die gewonnen worden mogen niet doorverkocht worden. Bij 

vaststelling hiervan kan de organisator beslissen om de toegangstickets te weigeren. 

Personen die in de laatste 3 maand reeds hebben meegedaan aan een van de Groep Thoen 

wedstrijden en acties en deze hebben gewonnen worden uitgesloten tot het winnen van deze 

wedstrijd. 

 

Artikel 4. Persoonlijke gegevens 

De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de 

Wedstrijd te kunnen deelnemen: 

• Zijn of haar naam (voornaam en familienaam) 

• Leeftijd 

• E-mailadres 

• Voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoon, kennisvraag (multiple choice), 

schiftingsvraag, controlevraag, vraag rond interesses. 

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie 

van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring 

(beschikbaar via https://www.groepthoen.be/wettelijke-bepalingen) van de Organisator en met de 

toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip 

van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 

met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)). 

Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van 

de persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer 

te contacteren in verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van 

de gegeven toestemming. Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke 

gegevens of verzoeken om deze te corrigeren of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de 

Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link). 

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname 

van de betrokkene. 

Artikel 5. Wedstrijdverloop 

Deelnemen kan enkel via het wedstrijdformulier op de website 

https://www.groepthoen.be/wedstrijdpagina-rock-zottegem  

Het wedstrijdmechanisme https://www.groepthoen.be/wedstrijdpagina-rock-zottegem verloopt als 

volgt: 

Na het invullen van de velden : voornaam, naam, leeftijd, e-mail en telefoonnummer, dient er 

geantwoord te worden op de Kennisvraag rond laatste organisatie Rock Zottegem : “KENNISVRAAG: 

Wanneer vond de vorige editie van Rock Zottegem plaats?” (Antwoord in de vorm van een jaartal)  

https://www.groepthoen.be/wedstrijdpagina-rock-zottegem
https://www.groepthoen.be/wedstrijdpagina-rock-zottegem


De deelnemer dient vervolgens een schiftingsvraag in te vullen waarbij hij/zij het aantal correcte 

deelnames tussen 09/05/2022 en 03/07/2022 om 23u59 moet inschatten. 

De deelnemer dient daarna aan te duiden voor welke dag (vrjidag/zaterdag/zondag) hij tickets wenst 

te winnen.  

De 10 personen (3 voor vrijdag/ 3 voor zaterdag / 4 voor zondag) die het dichtst bij dit werkelijke getal 

zitten én juist antwoord op de wedstrijdvraag, zijn de winnaars van een duo-ticket. 

Om geldig deel te nemen en dus kans te maken op de prijs dient de deelnemer het wedstrijdverloop 

correct te volgen. 

Aansluitend worden er nog 2 interessevragen gesteld (niet bepalend voor de wedstrijd): 

Vraag 1 : Indien u van plan bent om binnen de 2 jaar over te schakelen naar een elektrische wagen, 

welke van de Volkswagen ID preekt u het meest aan ? (ID.3; ID.4; ID.5; ID.BUZZ) 

Vraag 2 : via welke kanalen vernam u het bestaan van de wedstrijd? 

(Instagram/Facebook/Website/vrienden & familie/ andere) 

De contactgegevens worden opgeslagen in onze contactendatabase om nadien contact te kunnen 

opnemen met de deelnemer indien hij gewonnen heeft.  

Door deel te nemen aan de wedstrijd verbindt de respondent er zich toe akkoord te gaan met het 

wedstrijdreglement. 

Er wordt een bevestigingsemail gestuurd naar elke deelnemer. 

Artikel 6. Aanduiding van de winnaar 

Als winnaars worden vervolgens aangeduid: 

De 10 winnaars (3 voor vrijdag/ 3 voor zaterdag / 4 voor zondag) worden gekozen op basis van het 

juiste antwoord op de wedstrijdvraag én deze die het dichtst bij de schiftingsvraag zitten. 

In geval van een ex aequo zal de persoon die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst 

benadert als winnaar worden aangeduid. Geldt hier nog een ex aequo dan wint de deelnemer wiens 

deelname het eerst werd geregistreerd.  

De winnaars worden na het afsluiten van de Wedstrijd per e-mail op de hoogte gesteld ten laatste op 

4 juli 2022. 

Indien de winnaars niet binnen de 2 dagen na het uitsturen van de bevestiging contact opnemen met 

Thoen Center BV via marketing@groepthoen.be, verliest hij of zij haar recht op de prijs en blijft de 

prijs de eigendom van de Organisator. De Organisator behoudt zich het recht voor om nadien een 

nieuwe winnaar te selecteren, rekening houdend met het wedstrijdverloop en het aanduiding 

mechanisme van de winnaars. 

Artikel 7. Prijs 

De prijzen die in het kader van de Wedstrijd gewonnen kunnen worden zijn: 

10 doutickets voor Rock Zottegem op  8-9-10 juli (3 voor vrijdag/ 3 voor zaterdag / 4 voor zondag) 

Een deelnemer kan slechts één prijs winnen. 



Alle prijzen zijn persoonsgebonden en zijn derhalve niet overdraagbaar aan derden. De winnaar kan 

de prijs ook niet omruilen of inwisselen (bv. in geld of in een andere prijs). 

Artikel 8. Controle 

De Wedstrijd staat onder controle van meester Luc De Troyer, gerechtsdeurwaarder. 

Identificatie -en contactgegevens gerechtsdeurwaarder: 

Gerechtsdeurwaarderskantoor KAGERO 

Merestraat 131, 9300 Aalst - KBO: 0665.670.517 

WWW.KAGERO.BE  

De gerechtsdeurwaarder houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. Klachten dienen 

te worden gericht aan de gerechtsdeurwaarder per e-mail op het volgend adres: 

gerechtsdeurwaarders@kagero.be  

Artikel 9. Fraude en misbruik 

Thoen Center BV  houdt, samen dus met de gerechtsdeurwaarder, toezicht over het correcte verloop 

van de Wedstrijd. 

Een of meerdere deelnemers die op welke manier dan ook, samen of alleen, hun winstkansen 

manipuleren of bedrieglijk verhogen kunnen worden uitgesloten van deelname. 

De Organisator behoudt zich eveneens het recht voor om een deelnemer van deelname aan de 

Wedstrijd uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de voorwaarden van dit 

Wedstrijdreglement of met enige toepasselijke wetgeving. De Organisator kan hier niet voor 

aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 10. Communicatie 

De winnaar van een prijs verleent de toestemming aan de Organisator om zijn of haar naam en/of 

beeld (per foto of video) te gebruiken in het kader van eventuele communicatie zoals persberichten 

of promotie van de Organisator omtrent de Wedstrijd (inclusief via sociale media kanalen). Hierbij 

wordt tevens verwacht dat de winnaar de prijs zelf komt ophalen in één van de dichtstbijzijnde 

concessies van Groep Thoen, met keuze uit de volgende adressen: 

- Doorsteeklaan 27 – 9308 Hofstade 

- Bergemeersenstraat 120 – 9300 Aalst 

- Brakelsesteenweg 255, 9406 Ninove 

Er worden geen prijzen per post opgestuurd. 

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

De deelname aan de Wedstrijd gebeurt geheel voor eigen risico van de deelnemer. De Organisator 

kan aldus geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade 

die zou zijn opgelopen door een deelnemer omwille van de deelname aan de Wedstrijd en het 

ontvangen en/of gebruiken van of eventuele gebreken aan een prijs. 

http://www.kagero.be/
mailto:gerechtsdeurwaarders@kagero.be


De Organisator kan bovendien geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor enige technische 

mankementen, gebrek aan netwerkverbinding of een mislukte deelname. De Organisator kan tevens 

niet aansprakelijk worden gesteld voor wijzigingen van de figuranten die op beeld te zien zijn. 

Voorts behoudt de Organisator zich het recht voor om de Wedstrijd, gedeeltelijk of in zijn geheel, te 

beëindigen, te wijzigen, uit te stellen, af te gelasten of te onderbreken wegens redenen van 

overmacht, omwille van andere oorzaken buiten de wil van de Organisator (zoals, doch niet beperkt 

tot, technische incidenten of defecten) of indien wettelijke redenen in een bepaalde jurisdictie de 

onderneming daar zouden toe dwingen. De Organisator zal in dat geval geen enkele aansprakelijkheid 

dragen en de deelnemers zullen geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn. 

Artikel 12. Contact 

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Wedstrijd terecht bij de Organisator op de 

volgende wijze: 

Per e-mail aan marketing@groepthoen.be  

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie 

van de instructies en/of vragen in het kader van de Wedstrijd. 

Artikel 13. Geldigheid 

Indien één of meerdere bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig, onwettig of niet-tegenstelbaar 

worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet 

aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden 

door een geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de 

bepaling in kwestie zo dicht mogelijk benadert. 

Artikel 14. Geschillen 

De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Wedstrijd of de 

interpretatie van dit Wedstrijdreglement op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen 

oplossing, dan moet het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de 

gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve 

bevoegdheid hebben. 

Artikel 15. Toepasselijk recht 

Dit Wedstrijdreglement is onderworpen aan het Belgisch recht. 

*** 

Dit Wedstrijdreglement dateert van 06 mei ’22 

 

mailto:marketing@groepthoen.be

