Wedstrijdreglement “Orange Thank You – Tour De France 2019 – exclusief voor Orange klanten”
De wedstrijd 'Orange Thank You – Tour De France 2019 ' wordt georganiseerd door Orange Belgium
nv, Bourgetlaan 3, 1140 Evere. Deze wedstrijd past in het kader van het getrouwheidsprogramma
'Orange Thank You'. Dit reglement regelt de modaliteiten van de wedstrijd, beschrijft het verloop
ervan en legt de algemene deelnamevoorwaarden vast die erop van toepassing zijn.
Artikel 1
De wedstrijd vindt plaats op www.orangethankyou.be vanaf 3/06/2019 om 10.00 uur tot 16/06/2019
middernacht. Orange Belgium behoudt zich het recht voor de begin- of einddatum van de wedstrijd
te wijzigen indien deze later van start zou gaan of voortijdig zou worden beëindigd.
Artikel 2
Deelname aan deze wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die
woonachtig is in België en zich geregistreerd heeft op het platform www.orangethankyou.be, met
uitzondering
van
alle
rechtstreekse
of
onrechtstreekse
medewerkers
en/of
personeelsleden/werknemers van Orange Belgium, van elke andere persoon die heeft meegewerkt
aan deze wedstrijd of betrokken is geweest bij de organisatie ervan, evenals de familieleden en de
personen die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemen kan enkel via www.orangethankyou.be.
Deelname is gratis en zonder aankoopverplichting.
Artikel 3
Orange Belgium kan te allen tijde een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijden
georganiseerd door Orange Belgium in geval van inbreuk op een van de deelnamevoorwaarden of in
geval van misbruik, misleiding of bedrog.
Artikel 4
In totaal zullen 1009 winnaars worden aangeduid die één van volgende loten winnen (in dalende
orde):
- 1 fiets Ridley Fenix SL Disc Potenza met een waarde van 4.299€
- 1 duo ticket om de startetappe van de Tour De France (06/07/2019) te volgen in een ASO
wagen
- 2 duo tickets om de startetappe van de Tour De France (06/07/2019) te overvliegen per
helicopter. Orange Belgium behoudt zich het recht dit lot te annuleren indien de
weersomstandigheden niet gunstig zijn.
- 5 duo tickets om de startetappe van de Tour De France (06/07/2019) te volgen vanuit het VIP
dorp.
- 1000 t-shirts Orange Tour De France
Alleen klanten van Orange Belgium die voor 27/05/2019 een residentieel abonnement of een
herlaadkaart hebben genomen, die minstens 18 jaar oud zijn en deelnemen aan het
getrouwheidsprogramma Orange Thank You maken kans op één van bovengenoemde loten. De
persoon die door de winnaar wordt uitgenodigd mag wel minderjarig zijn, op voorwaarde dat die
door een volwassene wordt begeleid en dat die de leeftijd van 16 jaar bereikt heeft.
Artikel 5
Elke deelnemer moet zich identificeren met zijn gsm-nummer van Orange om toegang te krijgen tot
het deelnameformulier van de wedstrijd. Alleen klanten van Orange Belgium die voor 27/05/2019 een

residentieel abonnement of een herlaadkaart hebben genomen, kunnen deelnemen. Na validatie van
de deelname kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.
Artikel 6
Om één van bovengenoemde loten te winnen moet elke deelnemer meespelen met een quizz:
- Elke deelnemer moet 10 vragen beantwoorden
- Slechts één deelname per Orange telefoonnummer is mogelijk
- De loten worden in eerste instantie uitgedeeld in functie van het aantal correcte antwoorden.
In tweede instantie worden de loten uitgedeeld in functie van de snelheid waarmee een klant
de vragen heeft beantwoord. Indien meer dan 1009 personen de 10 vragen correct
antwoorden, dan zullen de loten verdeeld worden over de klanten die het snelst de 10
vragen hebben beantwoord. Het eerste lot gaat aldus naar de deelnemer die het meeste
correcte vragen heeft beantwoord in de kortste tijd.
- Eénmaal een vraag beantwoord, dan kan de deelnemer niet meer teruggaan om zijn vraag te
wijzigen.
De winnaars worden via e-mail verwittigd vanaf 17 juni 2019. Alle praktische informatie zal hen langs
die weg bereiken.
Artikel 7
Orange Belgium maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. Orange Belgium
kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks
verband houdt met een gewonnen prijs.
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijzen die
worden uitgereikt kunnen niet worden afgestaan, niet verkocht worden, niet omgeruild worden tegen
andere producten, diensten of geld.
Artikel 8
Orange Belgium nv behoudt zich het recht voor de wedstrijd op elk moment op te schorten en/of te
annuleren in geval van overmacht of als er zich buiten zijn wil om een gebeurtenis voordoet, zonder
dat de deelnemer of enige andere persoon aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Als
door een geval van overmacht of buiten de wil van Orange Belgium om, die laatste beslist de
wedstrijd te annuleren, te onderbreken of uit te stellen, kan Orange Belgium in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van die beslissing. Orange Belgium kan
evenmin aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen, van welke aard ook (bv.
problemen met de internetverbinding). Orange Belgium behoudt zich het recht voor de wedstrijd
stop te zetten zonder dit vooraf te hoeven melden. Een gewone mededeling op
www.orangethankyou.be volstaat.
Artikel 9
Klachten met betrekking tot deze wedstrijd moeten uiterlijk binnen 10 werkdagen na het einde van
de wedstrijd per aangetekende post verzonden worden naar het volgende adres: Orange Belgium nv,
Bourgetlaan 3, 1140 Evere, ter attentie van de consumentenafdeling. Klachten kunnen in geen enkel
geval mondeling of telefonisch worden behandeld. Klachten die na de hierboven vermelde termijn of
die niet schriftelijk worden ingediend, zullen niet in aanmerking worden genomen.
Het Belgische recht is van toepassing. Elk eventueel geschil valt onder de exclusieve bevoegdheid
van de Brusselse rechtbanken.

