
Reglement van de actie Motoport Nederland  

 

ARTIKEL 1 – Organiserend bedrijf  

Bridgestone Europe NV/SA filiaal Nederland, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Nieuwe 

Weideweg 1, 6121 PD te BORN, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer  66469767 

(hierna het ‘Organiserende bedrijf’ of ‘Bridgestone’) organiseert een commerciële actie met 

koopverplichting die start op 1 april 2022 (hierna de ‘Actie’). 

ARTIKEL 2 – Voorwaarden voor deelname aan de Actie 

De Actie is toegankelijk voor meerderjarige natuurlijke personen, woonachtig in Nederland, met 

internettoegang en een geldig e-mailadres (hierna de ‘Deelnemers).  

De Actie speelt zich uitsluitend af op de site www.promo-moto-nl.bridgestone.fr (hierna de ‘Site’). 

ARTIKEL 3 – Deelnamelimiet  

Eén inschrijving per gezin (identieke naam, adres en e-mailadres).  

ARTIKEL 4 – De prijzen 

Aan iedere natuurlijke persoon die een bandenset van de profielen S22, T32, AT41 of A41 koopt en 

laat monteren, schenkt Bridgestone een cadeau naar keuze uit de onderstaande selectie:  

- Een toolkit 

- Een rollerbag van 30 l 

- Een rollerbag van 50 l 

Geldig vanaf 1 april 2022, zolang de voorraad strekt en tot de voorraad is uitgeput.  

Een teller van het aantal cadeaus zal beschikbaar en zichtbaar zijn op de Site tijdens uw aanvraag. 

Indien de voorraad is uitgeput, behoudt Bridgestone zich het recht voor om uw keuze te vervangen 

door een ander cadeau dat nog wel beschikbaar is.  

Het cadeau wordt verzonden op overlegging van een factuur van de bandenaankoop.  

Deze Actie kan niet gecombineerd worden met andere lopende acties van het merk Bridgestone.  

De Actie is voorbehouden aan particulieren. 

Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de Actie te sluiten op 31/05/2022 indien 

het aantal cadeaus voor deze datum niet is bereikt of bij omstandigheden onafhankelijk van de wil 

van Bridgestone (onbedwingbaar, onvoorspelbaar, extern). 

ARTIKEL 5 - Modaliteiten voor deelname 

Om deel te nemen aan de Actie moeten deelnemers: 

1- Tussen 01/04/2022 en 31/05/2022 middernacht (de factuurdatum is bewijs) een bandenset 

van een van de profielen S22, T32, AT41 of A41 kopen en laten monteren in de deelnemende 

Motoport-verkooppunten. 

http://www.promo-moto-nl.bridgestone.fr/


2- Zich voor 15/06/2022 om middernacht (Amsterdamse tijd) aanmelden op de site 

www.promo-moto-nl.bridgestone.fr en zich inschrijven voor de Actie door de verplichte 

velden (aanhef, naam, voornaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer) in te vullen.  

3- De foto of scan van de aankoopfactuur uploaden met daarop zichtbaar de datum, de 

hoeveelheid en de afmetingen van de voor de Actie in aanmerking komende banden, en de 

prijs voor het monteren hiervan. 

4- Het cadeau van zijn of haar keuze selecteren.  

5- Dit reglement lezen en aanvaarden door het hiervoor bestemde vakje aan te vinken. 

6- Het formulier bevestigen.  

Na bevestiging van het online inschrijfformulier wordt een automatische e-mailbevestiging naar de 

deelnemer verzonden.  

Onder voorbehoud van de conformiteit van het verzoek om deelname, de afwezigheid van storingen, 

fraude en het door de deelnemer respecteren van de geldende regelgeving en de bepalingen van dit 

reglement, wordt een e-mail met informatie aan de deelnemer gericht en wordt het cadeau 

verzonden binnen een maximale termijn van 2 tot 4 weken na de datum van het verzoek. 

Indien het verzoek om deelname niet conform is, wordt een e-mail verzonden waarin de niet 

conformiteit hiervan wordt aangegeven. 

In alle gevallen behoudt het Organiserende bedrijf zich het recht voor om de originele aankoopfactuur 

te eisen om de conformiteit van de door de deelnemer verzonden factuur te controleren. 

Alleen deelnemingen op de site www.promo-moto-nl.bridgestone.fr komen in aanmerking. 

Deelnemingen met onvolledige, onjuiste, foutieve of onbegrijpelijke adresgegevens of die zijn 

ingevuld na de einddatum voor deelname of die de bepalingen van dit reglement overtreden, worden 

niet verwerkt. Deelnemers die vaker dan uit hoofde van dit reglement toegestaan trachten deel te 

nemen, worden niet verwerkt.  

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid 

1 – Het Organiserende bedrijf verplicht zich om alles in het werk te stellen om er samen met zijn 

dienstverleners voor te zorgen dat de Actie goed verloopt. Indien een technische storing zou optreden 

en het goede verloop zou schaden, om redenen onafhankelijk van de wil van het Organiserende bedrijf, 

draagt dit laatste geen aansprakelijkheid ten aanzien van de deelnemers. 

2 – Indien de adresgegevens van een in aanmerking komende deelnemer niet gebruikt kunnen worden 

of deze niet door zijn naam, e-mailadres of telefoonnummer geïdentificeerd kan worden, heeft het 

Organiserende bedrijf of de winkel geen verplichting om verder onderzoek te doen om de niet 

beschikbare deelnemer te vinden.  

3 – Het Organiserende bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld bij niet aflevering van de e-mail 

waarin de winst wordt aangekondigd, door een fout in de informatie die de Deelnemer heeft 

opgegeven op zijn deelnameformulier voor de Actie, door storing bij de internetprovider, door storing 

van het internet of in alle andere gevallen. 

ARTIKEL 7 - Kosten voor deelname 

Aan de deelnemers worden geen deelnamekosten gevraagd. Aan de deelnemers zullen geen internet- 

of communicatiekosten worden terugbetaald door het Organiserende bedrijf. 

ARTIKEL 8 - Communicatieproblemen - Verbindingsincidenten 
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Het Organiserende bedrijf herinnert de deelnemer aan de kenmerken en de beperkingen van het 

internetnetwerk en wijst elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de verbinding van de 

deelnemers op dit netwerk. 

Het Organiserende bedrijf kan met name niet aansprakelijk worden gesteld voor immateriële of 

materiële schade veroorzaakt aan deelnemers, hun informaticamateriaal en de gegevens die hierop 

zijn opgeslagen, en de gevolgen hiervan voor hun persoonlijke, zakelijke of commerciële activiteit. Het 

Organiserende bedrijf kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meerdere deelnemers 

geen verbinding zouden kunnen maken met de Site door een technische storing of een ander 

probleem, onder andere met betrekking tot de verzadiging van het netwerk. 

Het Organiserende bedrijf behoudt zich het recht voor om de Actie stop te zetten of te onderbreken 

in geval van fraude of in alle gevallen waarin, om welke reden dan ook, het informaticasysteem 

cadeaus zou toewijzen die niet zijn voorzien in dit reglement. In deze gevallen worden de berichten 

waarin de deelnemers zijn geïnformeerd over hun winst als van nul en gener waarde beschouwd.  

ARTIKEL 9 – Reglement  

Het reglement is gratis beschikbaar op de Site www.promo-moto-nl.bridgestone.fr 

Elke deelnemer aan de commerciële Actie wordt geacht kennis te hebben genomen van en de 

volledige modaliteiten van de Actie te hebben aanvaard, die kunnen worden geraadpleegd op de 

bovenstaande Site. 

Voor vragen over de Actie en uw deelname kunt u contact opnemen met de klantenservice die is 

belast met het beheer van dit spel door te schrijven naar service.consommateur@take-off.fr. Geef als 

onderwerp van uw e-mail het nummer van de aanbieding op: ‘3130 - Actie Bridgestone Moto 

Motoport’. 

ARTIKEL 10 - Klachten 

Take off moet voor 31/07/2022 om middernacht Amsterdamse tijd worden geïnformeerd over 

klachten. Na deze datum wordt de commerciële Actie definitief afgesloten. 

ARTIKEL 11– Bescherming van de gegevens van persoonlijke aard 

De verzamelde gegevens zijn verplicht om aan de commerciële Actie deel te nemen. Als u uw recht op 

verwijdering uitoefent voor het einde van de Actie, ziet u dan ook af van deelname.  

Overeenkomstig de wet informatie en vrijheden van 6 januari 1978 en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming nr. 2016/679 die op 25 mei 2018 in werking trad, beschikt elke deelnemer over 

een recht op toegang, correctie, beperking, oppositie en verwijdering van de hem of haar betreffende 

gegevens, een recht op overdraagbaarheid, het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL en het 

recht om bepalingen vast te stellen betreffende het lot van de persoonlijke gegevens bij overlijden. 

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend bij het Organiserende bedrijf aan het volgende e-mailadres: 

dpo@take-off.fr    

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt door het Organiserende bedrijf en kunnen 

worden bewaard voor statistische doeleinden, of om u voor te stellen om deel te nemen aan 

wedstrijdspellen en worden bewaard gedurende een periode van twee jaar na 31/07/2022.  

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht  

Dit reglement is onderworpen aan de Franse wetgeving. 
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Bijlage – Lijst van deelnemende verkooppunten 

HANDELSNAAM ADRES POSTCODE PLAATS LAND 

Motoport Almere Randstad 22-41 1316 BR Almere NEDERLAND 

Motoport Assen Industrieweg 11 9402 NP Assen NEDERLAND 

Motoport Breda Spinveld 29 4815 HR Breda NEDERLAND 

Motoport Den Bosch Reitscheweg 33 5232 BX Den Bosch NEDERLAND 

Motoport Echt Edisonweg 33 6101 XJ Echt NEDERLAND 

Motoport Goes Nobelweg 4 4462 GK Goes NEDERLAND 

Motoport Hengelo B.V. 
Enschedesestraat 
210 7552 CL Hengelo NEDERLAND 

Motoport Hillegom Arnoudstraat 2 2182 DZ Hillegom NEDERLAND 

Motoport 
Hippolytushoef Molenveld 7 1777 HN Hippolytushoef NEDERLAND 

Motoport Leek Zernikelaan 6a 9351 VA Leek NEDERLAND 

Motoport Leeuwarden Jupiterweg 19 8938 AD Leeuwarden NEDERLAND 

Motoport Rockanje Moolhoek 6 3235 XK Rockanje NEDERLAND 

Motoport Veldhoven BV De Run 5202 5504 DC Veldhoven NEDERLAND 

Motoport Wormerveer Industrieweg 18 1521 ND Wormerveer NEDERLAND 

Motoport Zelhem Brinkweg 15-A 7021 BV Zelhem NEDERLAND 

 

  


