
Wedstrijdvoorwaarden Van Mossel – Win een ‘DS4 PERFORMANCE LINE’ 

 

1. De naamloze vennootschap VAN MOSSEL AUTOLEASE BELGIË NV, gevestigd en met 
maatschappelijke zetel te 2140 Antwerpen, Noordersingel 19, met KBO nr. 0737.937.396, hierna 
‘Van Mossel’, organiseert van 07/02/2022 tot en met 28/02/2022 een wedstrijd met de naam ‘Win 
een DS4 PERFORMANCE LINE’ in Vlaanderen op social media.  

2. Deze wedstrijd staat open voor iedere privé persoon die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (op 
07/02/2022).  De personeelsleden van Van Mossel, haar communicatieadviesbureaus en alle 
onderaannemers die bij deze actie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd. 
Dat geldt ook voor hun familieleden die op hetzelfde adres wonen. 

3. Er zal over de hele wedstrijdperiode 1 hoofdwinnaar zijn die gedurende een periode van 6 maanden 
het gebruiksrecht (in de vorm van een full operationele lease) op een auto wint van het merk DS 
Automobiles. De winnaar kan voor een waarde van 935 euro (inclusief btw) 1 DS4 performance line 
benzine 130pk automatisch cristal pearl gebruiken gedurende een periode van 6 maanden vanaf de 
levering van het voertuig, met een maximum aantal km’s van 7.500 km. Volgende kosten van de full 
operationele lease worden ten laste genomen door Van Mossel:  

- De terbeschikkingstelling van het voertuig in het kader van een operationele leasing/huur op 
lange termijn,  

- verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand,  
- Provisie schadebeheer met eigen bijdrage: de tenlasteneming van herstellingen te wijten 

ongeval, brand, diefstal, vandalisme of glasbraak gebeurt door de Dienst Provisie Eigen 
Schade van Van Mossel, mits betaling van een eigen bijdrage van 375 euro per schadegeval 
door de winnaar. 

- wettelijke taksen, belasting op de inverkeerstelling (BIV), verkeersbelasting,  
- inschrijving van het voertuig 
- kosten van technische keuring 
- herstelling en onderhoud bij normaal gebruik van het voertuig  
- Van Mossel Assistance binnenland (België). 

Kosten voor brandstof en eventuele andere aanvullende kosten zoals meerkilometers, vergoeding 
van eventuele niet-aangegeven schade aan het voertuig bij het einde van de terbeschikkingstelling 
en boetes/retributies bij verkeersovertredingen zijn ten laste van de winnaar.  

4. Om aan de wedstrijd mee te doen, moet de deelnemer een selfie/ foto nemen met een Van Mossel 
gerelateerd item (bv. Van Mossel campagne, vestiging of wagen). Deze foto moet op sociale media 
verspreid worden met de hashtag #voormobiliteitvooriedereen en @vanmosselbelgië moet getagd 
worden. De deelnemer moet hierna zijn deelname bevestigen via de website van Van Mossel 
(www.vanmossel.be/nl_BE/win-een-wagen) waar hij een hoofdvraag en een schiftingsvraag moet 
beantwoorden.  

5. Elke deelnemer mag meerdere keren aan de wedstrijd deelnemen, voor zover hij telkens een nieuwe 
foto neemt met een Van Mossel gerelateerd item en opnieuw zijn deelname bevestigt via de website 
van Van Mossel (www.vanmossel.be/nl_BE/win-een-wagen). 

6. Van Mossel behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig 
voorkomen van deelname uit te sluiten. Elke deelnemer die op frauduleuze wijze probeert deel te 
nemen op een andere wijze dan via de link zoals vermeld op de website van Van Mossel, links 
probeert na te maken of gebruik maakt van robots wordt van de wedstrijd uitgesloten. 

7. Voor de hele periode van de wedstrijd wordt er 1 hoofdwinnaar aangewezen onder de deelnemers 
die een foto hebben gepost, die hun deelname bevestigden via de website van Van Mossel, de 
hoofdvraag goed hebben beantwoord en het goede antwoord op de schiftingsvraag zo dicht mogelijk 
benaderden. Hierbij wordt gekeken naar het kleinste verschil met het juiste antwoord.  

8. De winnaar zal persoonlijk verwittigd worden.   



9. Door hun deelname staan de deelnemers toe dat hun naam en foto voor reclamedoeleinden worden 
gebruikt zonder dat daar een vergoeding tegenover staat.  De winnaar van de wedstrijd verleent 
Van Mossel toestemming om kosteloos diens naam en/of foto te reproduceren en te publiceren, en 
dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of 
ter promotie van de activiteiten van Van Mossel. Deze toelating wordt gegeven zonder afbreuk te 
doen aan artikel 18 van dit reglement. 

10. Over deze wedstrijd kan niet schriftelijk of mondeling gecommuniceerd worden tussen de 
deelnemers en de organisator. Dit reglement is beschikbaar op de website van Van Mossel. 

11. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contant geld of andere prijzen.  

12. Van Mossel behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, 
voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen, zonder dat Van Mossel daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van 
schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden 
en staking of wijziging van de wedstrijd zal door Van Mossel bekend worden gemaakt via de website 
van Van Mossel en de wedstrijdpagina op social media kanalen zoals Instagram en Facebook.   

13. Van Mossel en haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in het geval van 
incidenten in het kader van de aanvaarding van de prijs door de winnaars.   

14. De deelname aan deze wedstrijd betekent onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderhavige 
reglement.  

15. Indien het verloop van deze wedstrijd wordt verstoord door een technische storing, dan wordt alles 
in het werk gesteld om de oorzaak hiervan te achterhalen en de storing op te lossen. De organisator 
kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor problemen als gevolg van deze technische 
storingen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit 
tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologieën en de configuratie van de apparaten en/of 
software die de deelnemer gebruikt.  

16. De onderneming Van Mossel kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, als gevolg van 
overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, het spel eenvoudigweg moet worden 
geannuleerd, uitgesteld of stopgezet. In dit geval wordt dit meegedeeld via de website van Van 
Mossel en de wedstrijdpagina op social media kanalen zoals Instagram en Facebook, zonder dat 
de deelnemers hiervoor een schadevergoeding kunnen eisen.  

17. Elk beroep in rechte is uitgesloten.  

18. Conform de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, worden de persoonsgegevens van de 
deelnemers door Van Mossel in een database ingevoerd. Deze gegevens worden bijgehouden om 
de goede werking van de wedstrijd te verzekeren en, in het bijzonder, om contact te kunnen 
opnemen met de winnaar en hem zijn prijs binnen de vastgelegde termijn te kunnen bezorgen. De 
deelnemer geeft de organisator van deze wedstrijd uitdrukkelijk de toestemming om zijn e-mailadres 
uitsluitend voor de hierboven vermelde doeleinden te gebruiken. Iedere deelnemer heeft het recht 
om de gegevens die op hem betrekking hebben, te raadplegen, te wijzigen, te corrigeren en te 
verwijderen.  

19. Deze bijzondere wedstrijdvoorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden gevoegd bij 
het leasecontract van Van Mossel Autolease België. Bij de terbeschikkingstelling van de auto moet 
een leasecontract getekend worden door de winnaar. Dit leasecontract is terug te vinden via de 
wedstrijdpagina op de website van Van Mossel.  

20. Voor zover de algemene voorwaarden van het leasecontract niet afwijken van de bijzondere 
wedstrijdvoorwaarden, blijven de algemene voorwaarden gelden. 


