Algemene voorwaarden
Campagne ‘Bandag voor Webfleet’
Artikel 1 - Algemene voorwaarden - Toepassingsgebied
•

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de campagne ‘Bandag voor Webfleet’ die
Bridgestone Europe NV/SA (‘Bridgestone’) organiseert, en kunnen ook op de website
www.bandag4webfleet.bandag.eu worden geraadpleegd
Door deel te nemen aan deze campagne ‘Bandag voor Webfleet’ worden klanten van
Webfleet Solutions geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de
toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing in de verschillende Europese landen
(Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Italië, Duitsland, Polen, Spanje) waar dit aanbod
door Bridgestone wordt gedaan, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, voor
zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
Deze campagne loopt van 18 januari 2021 tot 18 oktober 2021 om 23.59 uur (MiddenEuropese Tijd)

•

•

•

Artikel 2 – Definities
Bridgestone Europe NV/SA

Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, België, met ondernemingsnummer
0441.192.820 (RPR Brussel)

Bandag

Bandag is een geregistreerd handelsmerk van Bridgestone Bandag LLC.

Bandag-dealer

Een Bandag-dealer is een bedrijf dat Bandag-vernieuwingsbanden
produceert onder een Bandag-franchiseovereenkomst met Bridgestone
Europe NV/SA. De lijst van Bandag-dealers is te vinden op de website
www.bandag.eu.

Bridgestone-dealer/Bridgestone-servicepartner
Een Bridgestone-dealer of Bridgestone-servicepartner is
een verkooppunt of dealer die Bridgestone-banden verkoopt en die Bandagvernieuwingsbanden kan bestellen bij een Bandag-dealer.

Artikel 3 - Campagne ‘Bandag voor Webfleet’ - Algemene voorwaarden
•

Campagne ‘Bandag voor Webfleet’

Met de huidige campagne ‘Bandag voor Webfleet’ biedt Bridgestone, exclusief voor maximaal 80
klanten van Webfleet Solutions (B2B), een gedeeltelijke terugbetaling voor een vernieuwing tot 8
Bandag-banden van 22,5 inch voor vrachtwagens en bussen. Deze banden kunnen rechtstreeks
worden besteld bij een Bandag-dealer of bij een Bridgestone-dealer/Bridgestone-servicepartner, die
ze dan voor de klant van Webfleet Solutions zal bestellen bij een Bandag-dealer. De lijst en de plaatsen
waar de Bandag-dealers/Bridgestone-dealers/Bridgestone-servicepartners zich bevinden bij wie
Bandag-vernieuwingsbanden kunnen worden besteld, is te vinden op de website www.bandag.eu.

•

Terugbetalingswaarde

De terugbetalingswaarde is vastgesteld op:
1. € 100 (excl. btw) bij aankoop van 4 Bandag-vernieuwingsbanden, op karkassen die door de
klant van Webfleet Solutions worden afgeleverd bij een Bandag-dealer/Bridgestonedealer/Bridgestone-servicepartner naar keuze binnen de geldigheidsperiode en in
overeenstemming met de algemene voorwaarden van de campagne, of
2. € 240 (excl. btw) bij aankoop van 8 Bandag-vernieuwingsbanden, op karkassen die door de
klant van Webfleet Solutions worden afgeleverd bij een Bandag-dealer/Bridgestonedealer/Bridgestone-servicepartner naar keuze binnen de geldigheidsperiode en in
overeenstemming met de algemene voorwaarden van de campagne.
Indien de klant van Webfleet Solutions meer dan 8 banden koopt, wordt de terugbetaling
geplafonneerd op € 240 (excl. btw).
•

Hoe een terugbetaling verkrijgen?

1. Om de betaling te verkrijgen, moet de klant van Webfleet Solutions de Bandagvernieuwingsbanden hebben gekocht.
2. De klant van Webfleet Solutions moet inloggen op www.bandag4webfleet.bandag.eu om na
te gaan of er nog terugbetalingen beschikbaar zijn (real time aftelling op de website). Als dat
het geval is, moet hij de vereiste gegevens (bedrijfsgegevens, betalingsgegevens) invullen op
het registratieformulier.
3. De klant van Webfleet Solutions dient het aankoopbewijs te uploaden; hierop moet de naam
van de klant van Webfleet Solutions vermeld staan, alsook de factuurdatum, het totale aantal
banden die zijn gekocht en het aantal banden dat is vernieuwd en afgekeurd, indien van
toepassing.
4. De klant van Webfleet Solutions dient de algemene voorwaarden/ te lezen en te aanvaarden.
5. Vervolgens moet het verkopersformulier worden ingediend via de website
www.bandag4webfleet.bandag.eu.
6. Na het indienen van het verkopersformulier wordt een automatische bevestigingsmail
gegenereerd naar de klant van Webfleet Solutions.
7. Als Bridgestone de deelname goedkeurt, wordt er een e-mail gestuurd om de betaling te
melden, die binnen 3 tot uiterlijk 4 weken wordt verwerkt.
8. Indien de deelname wordt geweigerd, wordt een e-mail gestuurd naar de klant van Webfleet
Solutions.
Bridgestone behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten indien het redelijkerwijs van
mening is dat deelnemers niet in overeenstemming met deze algemene voorwaarden handelen of
anderszins frauduleuze toegang tot deze promotiecampagne hebben verkregen.
De klant van Webfleet Solutions begrijpt dat Bridgestone niet kan overgaan tot terugbetaling als de
bovenstaande informatie of documenten niet worden verstrekt vóór het aftellen tot nul, of uiterlijk
vóór 18 oktober 2021 om 23.59 uur (Midden-Europese Tijd).

De klant van Webfleet Solutions begrijpt dat Bridgestone geen alternatieve vorm van compensatie zal
aanbieden indien de terugbetalingsaanvraag (i) niet wordt gebruikt voor de aankoop van Bandagvernieuwingsbanden of (ii) niet wordt ingediend tijdens de geldigheidsperiode, of (iii) niet op een
geldige manier wordt gebruikt in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
•

Geschiktheid, totaal aantal terugbetalingen per klant van Webfleet Solutions en kosten
voor het verkrijgen van een gedeeltelijke terugbetaling

Medewerkers van Webfleet Solutions, Bridgestone en filialen, alsook hun familieleden en de personen
die zij ten laste hebben, komen niet in aanmerking voor het huidige aanbod ‘Bandag voor Webfleet’.
De terugbetalingen worden vanaf 18 januari 2021 uitgekeerd aan de eerste 80 klanten van Webfleet
Solutions, die slechts 1 vergoeding kunnen aanvragen (real time aftelling op de website). De campagne
eindigt zodra de 80 terugbetalingen worden aangevraagd. Indien de 80 terugbetalingen niet voor 18
oktober 2021 zijn aangevraagd, eindigt de campagne echter nog steeds op deze datum.
Zodra het totale aantal terugbetalingen van 80 is bereikt, komen andere klanten van Webfleet
Solutions niet meer in aanmerking voor een terugbetaling. Terugbetalingen zijn beschikbaar op basis
van het principe van "die eerst komt, eerst maalt".
Eventuele kosten in verband met het verkrijgen van een gedeeltelijke terugbetaling zijn uitsluitend
voor rekening van de klant van Webfleet Solutions.
•

Bandeninspectie

De Bandag-dealer voert de controle op de karkassen van de banden uit op basis van de geldende
technische en veiligheidsnormen, als standaardkwaliteitsstap in het vernieuwingsproces.
Indien karkassen door een klant van Webfleet Solutions worden aangeboden aan een Bandagdealer/Bridgestone-dealer/Bridgestone-servicepartner, en 1 band/karkas na inspectie wordt
afgekeurd, dan geldt de terugbetaling alsnog volledig.
Indien 2 of meer banden/karkassen worden afgekeurd, wordt de terugbetalingswaarde verlaagd naar
rato van het aantal banden dat daadwerkelijk is vernieuwd.
Als een afgekeurde karkas die eigendom is van een klant van Webfleet Solutions wordt vervangen
door een karkas die wordt geleverd door de Bandag-dealer en wordt gekocht tegen een prijs die door
de klant van Webfleet Solutions wordt aanvaard, en dit karkas vervolgens door de Bandag-dealer
wordt vernieuwd, dan telt dit als een geldige vernieuwde band bij het tellen van de banden die
effectief zijn vernieuwd.
•

Deelnamekosten

Er worden geen deelnamekosten in rekening gebracht aan de klant van Webfleet Solutions.
Bridgestone betaalt geen internettoegang- of communicatiekosten terug aan de klant van Webfleet
Solutions.
•

Vragen/Klachten

Indien klanten vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met Bridgestone NV/SA door een e-mail
te sturen naar: bandagforwebfleet@bridgestone.eu. Alle vragen moeten voor 18 oktober 2021
worden verzonden. De campagne wordt vanaf die datum definitief afgesloten.

Artikel 4 - Garantie en aansprakelijkheid

1 - Bridgestone biedt geen garantie op de productie of verkoop van vernieuwingsbanden, die worden
uitgevoerd door afzonderlijke rechtspersonen, d.w.z. de Bandag-dealers. Voor garantie- en
aansprakelijkheidskwesties met betrekking tot de productie of verkoop van vernieuwingsbanden
verwijst Bridgestone de klanten van Webfleet Solutions door naar de Bandag-dealer die de
vernieuwing van hun banden heeft uitgevoerd.
2 - Bridgestone verbindt zich ertoe om samen met zijn dienstverleners alle nodige middelen in te
zetten om de campagne ‘Bandag voor Webfleet’ vlot te laten verlopen. Zij kunnen evenwel niet
aansprakelijk worden gesteld voor de klanten van Webfleet Solutions indien zich een technische
storing voordoet die het goede verloop van de campagne ‘Bandag voor Webfleet’ beïnvloedt onder
omstandigheden die buiten de controle van Bridgestone vallen.
3 - Als de contactgegevens van een klant van Webfleet Solutions onbruikbaar zijn of als hij niet kan
worden geïdentificeerd op basis van een naam, e-mailadres of telefoonnummer, is het niet de
verantwoordelijkheid van Webfleet Solutions of Bridgestone of de Bandag-dealer/Bridgestonedealer/Bridgestone-servicepartner om extra onderzoek uit te voeren om de niet-beschikbare
contactpersoon van de klant van Webfleet Solutions te vinden.
4 - Webfleet Solutions of Bridgestone kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de e-mail waarin
de winst wordt aangekondigd niet wordt afgeleverd als gevolg van een fout in de informatie die door
de klant van Webfleet Solutions is aangegeven op zijn Verkopersformulier in de campagne ‘Bandag
voor Webfleet’, in geval van storing van de toegangsprovider, in geval van storing van het
internetnetwerk of voor ieder ander geval.
5 - Door deel te nemen aan deze promotiecampagne stelt de klant Webfleet Solutions, Bridgestone,
Bandag-dealer/Bridgestone-dealer/Bridgestone-servicepartner, hun dochterondernemingen, filialen,
leveranciers, directeuren, werknemers en agenten vrij van enige en alle aansprakelijkheid voor ieder
verlies, letsel, schade, kosten of uitgaven die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden
met deze promotiecampagne.

Artikel 5 - Gegevensbescherming
Bridgestone Europe NV/SA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de klanten van Webfleet
Solutions op basis van zijn rechtmatige belang om deze campagne op een ordelijke manier te beheren.
De persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, tenzij de betrokkene daarmee
heeft ingestemd. Ieder gebruik van de persoonsgegevens is in overeenstemming met het
privacybeleid van Bridgestone Europe NV/SA en de toepasselijke wetten.
Bridgestone Europe NV/SA kan de klanten van Webfleet Solutions die contact opnemen met
Bridgestone om deel te nemen aan het aanbod vragen om:
-

toestemming te geven voor het gebruik van persoonsgegevens door Bridgestone voor directmarketingdoeleinden;
toestemming te geven voor het gebruik van het e-mailadres om aan de klant van Webfleet
Solutions en/of zijn contactpersoon van nieuwsbrieven of soortgelijke publicatie(s) te sturen.

In geval van toestemming voor direct-marketingdoeleinden en publicatiecommunicatie aan de klant
van Webfleet Solutions worden de persoonsgegevens na een periode van maximaal 3 jaar niet meer
verwerkt voor deze doeleinden, tenzij de klant en/of contactpersoon van Webfleet Solutions instemt
met de voortzetting van de verwerking.

Met betrekking tot het recht om persoonsgegevens in te zien, te wissen of te wijzigen en de
voorwaarden voor de controle en verwerking van gegevens kan de klant van Webfleet Solutions het
Privacybeleid raadplegen en het desbetreffende online formulier gebruiken voor feedback of vragen.
Indien er geen toestemming wordt gegeven, zal Bridgestone de persoonsgegevens van de klant niet
gebruiken voor de 2 doeleinden die hierboven worden genoemd, en zal het de gegevens strikt
gebruiken om de campagne ‘Bandag voor Webfleet’ te beheren, en de gegevens zo snel als wettelijk
mogelijk verwijderen.
Bridgestone mag met Webfleet Solutions alle gegevens delen die tijdens de campagne ‘Bandag voor
Webfleet’ van klanten van Webfleet Solutions zijn verzameld.
De klant van Webfleet Solutions begrijpt en erkent dat Bridgestone wettelijk verplicht is om gegevens
te bewaren van personen of entiteiten aan wie het bedrijf geldbedragen betaalt.

Artikel 6 - Slotbepalingen
Bridgestone behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze algemene voorwaarden
tijdens de campagne ‘Bandag voor Webfleet’ te wijzigen of aan te passen, alsook om deze campagne
op te schorten, zonder daarvoor enige reden te moeten opgeven, en om deze te wijzigen of aan te
passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor
schade aan de deelnemers als gevolg daarvan.
Elke wijziging of aanpassing van de algemene voorwaarden, evenals de opschorting, wijziging of
aanpassing van de promotiecampagne wordt aangekondigd via de www.bandag4webfleet.bandag.eu
Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de volgende talen en kunnen worden geraadpleegd
via de volgende links:
Engels - Duits - Nederlands - Spaans - Italiaans - Frans - Pools
Indien een versie in een bepaalde taal niet beschikbaar is, of indien er een vraag is over de
interpretatie van deze algemene voorwaarden in een niet-Engelse versie, dan is de huidige originele
versie van de algemene voorwaarden in het Engels van toepassing.
De nietigheid van een bepaling of een deel van een bepaling in het kader van deze algemene
voorwaarden tast op geen enkele wijze de geldigheid van het resterende deel van de bepaling of de
rest van de bepalingen en clausules aan.
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Geschillen die voortkomen
uit deze algemene voorwaarden worden beslecht voor de rechtbanken van Brussel, België.

-----------------------------------------

