Wedstrijdreglement
“Doe mee & win een TomTom Rider 550 GPS + Cardo Packtalk Black intercom!”
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 mei 2021 om 00.00 u en welke eindigt op 31 mei
2021 om 23.59 u.
2. Prijzen
2.1. Er worden in totaal 2 pakketten met elk een GPS van het merk TomTom, type Rider 550 en een
intercom van het merk Cardo, type Packtalk Black weggeschonken.
Waarde van het pakket:
 TomTom Rider 550 = € 399,95
 Cardo Packtalk Black = € 389,95
2.2. In totaal zal RAD 2 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 emailadres 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 https://www.rad.eu antwoord op onderstaande vraag en vult alle
gevraagde gegevens over zijn/haar persoon correct in: naam + voornaam, postcode, gemeente, land,
e-mailadres, telefoonnummer.
3.6. Deelname aan de wedstrijd is enkel mogelijk indien de deelnemer zich inschrijft op de RAD
nieuwsbrief, of daar reeds voor ingeschreven is.
Vraag : “Wat is de maximale communicatieafstand in meter van de Cardo Packtalk Black in DMC
modus?”
Je vindt het antwoord op: 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 de vraag het correcte antwoord geven, worden 2 deelnemers door
een onschuldige hand geselecteerd.
4.3. Er worden maximum 2 prijzen toegekend.
4.4. De winnaar wordt persoonlijk geïnformeerd via het telefoonnummer, het adres en het emailadres 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, dan 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: https://www.rad.eu of in de elektronische nieuwsbrief van RAD.
5.2. De contactgegevens van de deelnemers worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij
uitdrukkelijk anders aangegeven.
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 winnaar 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.

