
Wedstrijdreglement  
 
“Win één van de 10 Eurol pakketten met tal van EUROL onderhoudsproducten” 
  
1. Organisatie  
1.1. RAD N.V., met maatschappelijke zetel in de Landegemstraat 4, 9031 Drongen, BTW 
0421.012.563 hierna genoemd RAD of “organisator”, organiseert een wedstrijd zonder 
aankoopverplichting welke een aanvang neemt op 1 februari 2019 om 00.00 u en welke eindigt op 28 
februari 2019 om 23.59 u.  
 
2. Prijzen  
2.1. Er worden in totaal 10 pakketten weggeschonken: 
 
Inhoud van een pakket: 
1x E100097-4L                         Motorcycle 10W-40 SG  half-synthetisch motorolie 
1x E601440-600ML                 Handreiniger Whitestar 
1x E701445                               Super remmenreiniger 500 ml 
1x E901220-100G                    Loodvrij Kopervet 
1x E802813-100ML  Motorcycle System Clean 
1x E504140-1L   Koelvloeistof XL Yellow -36° 
1x E701305-400ML                       Bike Shine Spray 
1x E602100-500ML                 Hooggeconcentreerde shampoo 
1x E701310-400ML                       Ketting spray  PTFE 
+ 
Een muts met het logo van Eurol  
 
Totale waarde van de prijs: € 80,61. 
 
2.2. In totaal zal RAD 10 winnaars selecteren. 
2.3. De prijs is niet overdraagbaar en niet omwisselbaar. 
 
3. Deelname  
3.1. Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon met vaste woonplaats in 
België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en Duitsland. 
3.2. De werknemers van RAD, evenals hun partners, zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.  
3.3. Enkel individuele deelnames zullen in aanmerking worden genomen (geen groepen).  
3.4. Per deelnemer zal slechts één deelname in aanmerking worden genomen (indien meerdere 
deelnames per deelnemer zal slechts de laatste deelname in aanmerking worden genomen. Elk e-
mailadres wordt als een unieke deelnemer beschouwd. Het is niet toegelaten om meerdere malen 
hetzelfde e-mailadres of dezelfde naam op te geven.  
3.5. Deelname aan de wedstrijd kan enkel gebeuren op volgende wijze:  
De deelnemer geeft op de website http://www.rad.eu antwoord op onderstaande vraag en vult alle 
gevraagde gegevens over zijn/haar persoon correct in: naam + voornaam, postcode, land, taal, e-
mailadres, telefoonnummer. 
 
Vraag : “Hoeveel (ml) EUROL Shampoo wash & shine voeg je per liter water minimum toe om de 
ideale mengverhouding te bekomen?” 
 
Je vindt het antwoord op: https://www.rad.eu/ 
 
 
 

http://www.rad.eu/
https://www.rad.eu/


4. Bepaling van de winnaar  
4.1. De deelnemer moet het correcte antwoord geven op de bovenvermelde vraag.  
4.2. Uit alle deelnemers die op elke vraag het correcte antwoord geven, worden 10 deelnemers door 
een onschuldige hand geselecteerd.  
4.3. Er worden maximum 10 prijzen toegekend.  
4.4. De winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd via het telefoonnummer, het adres en het e-
mailadres opgegeven bij zijn inschrijving. De winnaar wordt per email gecontacteerd maximum 10 
werkdagen na afloop van de wedstrijd.  
4.5. Indien de winnaar niet binnen de 10 dagen na verzending van de e-mail reageert of reageert op 
telefonische contacten, wordt de prijs doorgegeven aan de volgende winnaar in rij.  
 
5. Privacy  
5.1. De naam (en eventueel ook de foto) van de winnaars wordt na afloop van de wedstrijd eventueel 
gepubliceerd op de website: www.rad.eu of in de elektronische nieuwsbrief van RAD. 
5.2. Het email-adres dat elke deelnemer invult om deel te nemen aan deze wedstrijd, wordt 
automatisch in de database gestoken. Elke deelnemer ontvangt daarop op geregelde tijdstippen de 
RAD-newsletter. Als de deelnemer dit niet wenst, moet deze een e-mail terzake sturen naar 
info@rad.eu. 
 
6. Aansprakelijkheid  
6.1. RAD kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen bij de deelnemer of 
de provider die een laattijdige deelname of het verlies van gegevens van de deelnemer tot gevolg 
zouden hebben.  
6.2. RAD kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade van enigerlei aard die het 
gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of toekenning van de prijs en de gevolgen van het 
aanvaarden van de prijs.  
 
7. Geschillen  
7.1. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van het reglement, 
evenals elke toekomstige beslissing die de organisator zou moeten nemen. 
7.2. Betreffende de vragen en antwoorden van deze wedstrijd zal geen enkele betwisting worden 
aanvaard. Over deze wedstrijd wordt geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie gevoerd 
behalve de communicatie naar de winnaars toe.  
7.3. RAD behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van fraude de betrokken deelnemer 
onmiddellijk uit te sluiten.  
7.4. Druk-, spel-, zet- of andere gelijkaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor 
schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook vanwege RAD.  
7.5. Niet voorziene gevallen zullen door de organisator behandeld worden waarbij de beslissing van 
de organisator bindend zal zijn.  
7.6. In geval er een geschil in verband met deze wedstrijd zou ontstaan, zijn enkel de rechtbanken 
van Gent bevoegd. 
  
8. Varia  
8.1. RAD behoudt zich het recht voor onderhavig reglement te wijzigen of de wedstrijd te annuleren 
in geval van overmacht of van elke andere gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de organisator.  
8.2. Het volledige wedstrijdreglement kan via elektronische aanvraag (info@rad.eu) 
bekomen worden. 
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