
  
 

 

Reglement  
Gadgetsactie Wereldkampioenschap voetbal 2018 “Iedereen 
wint bij Euro Rent”  
 
Antwerpen, 5 juni 2018 
 
Reglement 

1. De hierna vermelde voorwaarden in dit reglement zijn van toepassing op de gadgetsactie “Iedereen wint bij Euro Rent” 
(hierna ‘gadgetactie’ genoemd) georganiseerd door Euro Rent Antwerp NV, met maatschappelijke zetel aan de 
Bisschoppenhoflaan 633 in 2100 Deurne, en met ondernemingsnummer 0420.857.165 (hierna genoemd Euro Rent). 
Deelname aan de gadgetactie houdt de volledige aanvaarding zonder voorbehoud van onderhavig reglement in. Enkel 
natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn en hun verblijfplaats in België hebben, kunnen deelnemen aan de 
gadgetactie. Medewerkers en personeelsleden van Euro Rent en elke andere persoon die betrokken is bij de 
uitwerking van de actie of er een invloed op kan hebben, mag niet deelnemen aan de actie. 

2. De promotieactie wordt georganiseerd in het kader van de deelname van België aan het Wereldkampioenschap 
Voetbal in Rusland van 14 juni tot 15 juli 2018. Dit is een actie met huurverplichting. 

3. Promotieactieverloop. 
- De promotieactie begint op donderdag 14 juni 2018 en eindigt op 15 juli 2018 om 23.59 uur. 
- Elke klant welke gedurende het Wereldkampioenschap Voetbal materieel komt huren bij Euro Rent voor een bedrag 
tussen de €1 en €250 (btw niet inbegrepen) of €250 of meer (btw niet inbegrepen), ontvangt van Euro Rent een 
actiegadget indien voldaan is aan de deelnemingsmodaliteiten en -voorwaarden zoals vermeld in artikel 4.  

4. Deelnemingsmodaliteiten en -voorwaarden:  
Om aan de gadgetactie te kunnen deelnemen, moeten de klanten: 

a) Gedurende het Wereldkampioenschap Voetbal materieel huren én het huurcontract hiervoor afrekenen 
in een van de verhuurwinkels van Euro Rent tussen 14 juni en 15 juli 2018 (tot 17.00 uur). 

b) Materieel komen huren voor een bedrag tussen de €1 en €250 (btw niet inbegrepen), voor het ontvangen 
van een gratis actiegadget in de vorm van een schminkset of een autospiegelhoes.  

c) Materieel komen huren voor €250 of meer (btw niet inbegrepen), voor het ontvangen van  een gratis 
actiegadget in de vorm van een voetbal. Het is niet toegestaan om de voetbal om te ruilen tegen 
meerdere schminksets of autospiegelhoezen. 

d) De gadgets zijn verkrijgbaar in de vestigingen van Euro Rent in Deurne en Sint-Niklaas en worden aan 
de verhuurbalie uitgereikt op het moment van afrekening van het huurcontract. Gadgets worden niet 
opgestuurd en kunnen alleen persoonlijk afgehaald worden in een van de vestigingen. 

e) De gadgets zijn niet vervangbaar en zal in geen enkel geval in speciën uitbetaald worden. Bij verlies of 
beschadiging wordt zij niet vervangen.  

  



  
 

 

5. De actie wordt gepromoot en ondersteund op de website en social media kanalen van Euro Rent. Op diverse 
momenten gedurende de actie kunnen er foto’s genomen worden in de huurwinkels van Euro Rent met als doel deze 
online te publiceren. Klanten die niet herkenbaar op de foto willen staan, dienen dit op het moment van de foto-
opname kenbaar te maken aan de fotograaf. Indien men achteraf een foto online wenst te laten verwijderen, dient 
hiervoor een schriftelijk verzoek gestuurd te worden aan gdpr@eurorent.be. 

6. Klanten verbinden zich ertoe in geen geval de identiteit van andere mensen te misbruiken en geen valse naam te 
gebruiken. Eenzelfde klant kan meerdere keren aan de gadgetactie deelnemen, indien alle deelnemingsvoorwaarden 
nageleefd worden. Er kan echter maar één keer per dag een gadget worden ontvangen door een bepaalde klant.  

7. De organisator van deze gadgetactie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan deze actie of aan haar verloop en/of 
haar reglement aan te brengen, indien omstandigheden buiten zijn wil dat noodzakelijk maken. Hij kan niet 
verantwoordelijk worden geacht voor het eventuele onderbreken, uitstellen of annuleren van de actie van redenen 
buiten zijn wil. 

8. Euro Rent kan niet aansprakelijk worden gesteld als de gadgetactie door overmacht of door eender welke andere 
toevallige oorzaak geannuleerd, uitgesteld of stopgezet zou moeten worden. In dat geval zal een aankondiging 
worden uitgehangen in de winkels, zonder dat de klanten aanspraak kunnen maken op eender welke 
schadeloosstelling. De organisator behoudt zich het recht voor het reglement aan te passen indien dit voor 
organisatorische reden of in geval van overmacht noodzakelijk zou blijken. De organisator kan niet verantwoordelijk 
gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het gevolg zou zijn van uitreiking van de actiegadget. Bij 
onregelmatigheden, waaronder doch niet uitsluitend fouten die zich voordoen bij de organisator zelf, beslist de 
organisator autonoom over de manier waarop het probleem wordt gecorrigeerd en/of afgehandeld. De beslissing van 
organisator kan niet worden betwist. Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met 
betrekking tot of naar aanleiding van de gadgetactie, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om het even 
welke schadevergoeding, verplichting of aansprakelijkheid vanwege de organisator, noch kan de organisator 
aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die het continue en ononderbroken verloop van de 
gadgetactie zouden verhinderen.  

9. Dit reglement is beschikbaar op www.eurorent.be/WK2018 of op schriftelijk verzoek. Dat kan, vergezeld van een 
gefrankeerde omslag met vermelding van het adres, verstuurd worden aan Euro Rent Machineverhuur, afdeling 
Marketing, Bisschoppenhoflaan 633 in 2100 Deurne. Er wordt per telefoon geen informatie uitgewisseld over het 
reglement, de vragen of de werking van de gadgetactie. 

10. Euro Rent verwerkt, als verantwoordelijke voor de verwerking, de gegevens van haar klanten conform de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en conform het privacybeleid beschikbaar op de website van Euro 
Rent.  

 


