
 

 

Wedstrijdreglement "NINO ONE, elektrische handbike" 

 

Artikel 1 

De wedstrijd wordt georganiseerd door Coloplast Belgium N.V./S.A. waarvan de maatschappelijke 

zetel gevestigd is te 1654 Huizingen, Guido Gezellestraat 121, hierna onverschillig de 

"organisator" of "Coloplast" genoemd. 

Artikel 2  

Deelname aan de " NINO ONE, elektrische handbike " wedstrijd is voorbehouden aan natuurlijke 

personen die op het moment van de wedstrijd (1) gedomicilieerd zijn in België of Groothertogdom 

Luxemburg (2), rolstoelgebruikers zijn voor medische redenen en (3) lid zijn van Coloplast Care. 

Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de 

uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op 

eerste verzoek van de organisator, voor te leggen. 

Personeelsleden of familieleden van personeelsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats 

wonen) van Coloplast Belgium NV/SA, kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd en komen niet in 

aanmerking voor het winnen van de prijs.  

Men kan slechts een keer deelnemen aan de wedstrijd en een keer winnen. Bij meerdere 

deelnames houdt de organisator enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd 

het recht om toepassing te maken van artikel 6. 

Artikel 3  

De wedstrijd loopt van 15 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019.  

Bij deze wedstrijd vallen te winnen:  

- Een (1) NINO ONE elektrische handbike om te bevestigen op een rolstoel, inclusief 

bevestigingsbeugel, kleurkeuze (blauw, rood, groen), neerklapbare handvaten, installatie 

en transport (eerste prijs – indicatieve waarde 3.700 EUR excl. btw) ; 

- Negen (9) Design spaakbeschermers voor rolstoel (te kiezen uit bestaande modellen, of op 

basis van eigen ontwerp) (prijs 2 tot 10 - indicatieve waarde 200 EUR excl. btw); 

- Vijf honderd en negentig (590) Equa BPA-vrije waterflessen met Coloplast logo (prijs 11 tot 

600 - indicatieve waarde 10 EUR excl. btw); 

Er zullen 600 winnaars zijn die elk 1 “prijs” winnen.  

Om te winnen, moet de deelnemer alle hoofdvragen correct beantwoorden. Om de winnaar te 

bepalen tussen alle juiste antwoorden op de hoofdvragen, worden schiftingsvragen gesteld en 



moeten de deelnemers deze zo nauwkeurig mogelijk beantwoorden. In geval van ex aequo, wordt 

er rekening gehouden met het moment van inzending (het moment dat de antwoorden door 

Coloplast ontvangen werden (de eerst binnenkomende)) en, subsidiair, door loting. 

De prijzen worden afgeleverd bij de winnaars thuis of op een andere afgesproken plaats in België 

of Groot Hertogdom Luxemburg. 

Artikel 4  

De deelnemer dient zijn/haar antwoorden en gegevens correct in te vullen via het online 

deelnameformulier. Een onvolledig ingevuld formulier of onoprecht ingevuld formulier is ongeldig. 

De winnaar van de eerste prijs wordt per telefoon verwittigd en de winnaars van de prijs 2 tot 600 

worden per brief of email verwittigd, binnen de week na het einde van de wedstrijd worden.  

Artikel 5  

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén 

correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle beslissingen 

vanwege de organisator zijn definitieve en zonder verhaal.  

Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van 

reglement. 

Artikel 6  

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt de organisator zich uitdrukkelijk het recht 

voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit 

te sluiten. 

Artikel 7  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd, ten gevolge van 

overmacht of anderszins geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast te 

worden, ongeacht de reden voor zulke aanpassing. 

Artikel 8  

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor desgevallend verlies, vernietiging of 

beschadiging van de wedstrijdformulieren. 

Artikel 9  

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk de 

toestemming als hij een van de 600 prijzen wint tot publicatie van zijn naam, foto, zijn identificatie 

als deelnemer aan de wedstrijd en een interview met hem. 

De intrekking van deze machtiging na verloop van de wedstrijd maakt de deelname aan deze 

wedstrijd ongeldig. 

Artikel 10 

Coloplast respecteert de privacy van uw persoonsgegevens en beschermt de confidentialiteit van 

alle door u gegeven informatie in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming die 

in voege getreden is op 25 mei 2018. 



Als u meer wilt weten over ons beleid inzake privacybescherming, dan kunt u ons algemeen 
privacybeleid raadplegen (https://www.coloplast.be/nl-BE/global/privacy/), of ons contacteren via 
e-mail op het adres privacy.be@coloplast.com 
 

Artikel 11  

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement 

in. Het wedstrijdverloop staat onder toezicht van Coloplast.  

De beslissingen zijn onaanvechtbaar en onherroepelijk.  

Eventuele geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Brussels. 

Artikel 12  

De prijzen zijn persoonlijk, niet-verhandelbaar noch omzetbaar in geld of in andere goederen of 

diensten. 
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