DEELNEMINGSCONDITIES Commerciële actie “Stuv Days 2020”
ARTIKEL 1 – Object
1.1 De Maatschappij Stûv N.V, waarvan de sociale zetel gevestigd is te 5170 Bois-de-Villers,
rue Jules Borbouse 4, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het
nummer 0423.958.294 (hierna: “de Organiserende Maatschappij”), organiseert de
commerciële actie “Stuv Days 2020” die exclusief toegankelijk is via de Internetsite
“www.stuvdays.com” van 14 februari 2020 tot 17
maart 2020 (hierna: “de Actie”). De Actie wordt georganiseerd door middel van de Stûvverdelers die zich in België en Luxemburg bevinden en op de lijst van deelnemende verdelers
voorkomen.
1.2 De deelneming aan de Actie brengt de volledige, uitdrukkelijke acceptatie en zonder
voorbehoud met zich mee van deze condities, met inbegrip van de eventueel latere
wijzigingen, evenals de gebruikerscondities van de Internetsite “www.stuvdays.com” en van
het reglement wat betreft de bescherming van de privégegevens.
ARTIKEL 2 – Modaliteiten van de Actie
2.1 De Actie begint op 14 februari 2020 om 8u00 en eindigt op 17 maart 2020 om 23u59 op
de Internetsite “www.stuvdays.com”.
2.2 De Actie is open voor elk natuurlijk meerderjarige persoon die in België en in Luxemburg
woont (hierna: “de Deelnemer”).
2.3 Enkel de deelnemingen conform aan de totaliteit van de bedingen in het voorafgaande
artikel zullen geaccepteerd worden. De Organiserende Maatschappij behoudt zich
dientengevolge het recht voor om elke controle uit te voeren die noodzakelijk is betreffende
de identiteit en het adres van elke Deelnemer.
2.4 Elke deelneming van minderjarigen aan deze Actie vereist het akkoord van de legale
vertegenwoordiger of de persoon die het ouderlijk gezag heeft. Deze deelneming speelt zich
dan af onder de verantwoordelijkheid van deze persoon. De Organiserende Maatschappij
kan het bewijs vragen, dat rechtvaardigt dat de legale vertegenwoordiger ermee akkoord
gaat dat deze minderjarige hieraan deelneemt. Indien deze rechtvaardiging ontbreekt, dan
zal de deelneming als niet geldig beschouwd worden en zal de annulering van elke eventueel
toegekende kortingbon met zich meebrengen.
ARTICLE 3 - Deelnemingsmodaliteiten
3.1 Elke persoon die wil deelnemen aan de actie moet inloggen op de website
“www.stuvdays.com” en de instructies volgen. De deelnemer moet het inschrijvingsformulier
invullen (achternaam, voornaam, straat, nummer, postcode, land, telefoon, e-mailadres). De
Deelnemer moet het volgende vakje aanvinken: «Ik heb de deelnemingsvoorwaarden
gelezen en goedgekeurd. Ik ga ermee akkoord om vrijblijvend gecontacteerd te worden
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door een Stûv-verdeler om mijn vragen te beantwoorden.» Stûv zal de aanvraag en de
gegevens doorgeven aan de dichtstbijzijnde deelnemende verdelers.
3.2 Enkel de inschrijvingsformulieren ontvangen via de Internetsite “www.stuvdays.com” voor
17 maart 2020 om 23u59 zullen geaccepteerd worden. Geen enkel inschrijvingsformulier
dat via de post of ieder ander communicatiemiddel verstuurd wordt zal geaccepteerd
worden.
3.3 De deelneming is beperkt tot één inschrijvingsformulier per persoon.
3.4 Eens het inschrijvingsformulier verstuurd is, ontvangt de Deelnemer per email een
kortingbon die hij moet presenteren aan één van de deelnemende Stûv-verdelers. De
korting is geldig op bestellingen die minimaal 1 Stûv haard bevatten en die worden
bevestigd aan Stûv van 14 februari 2020 tot en met 22 maart 2020.
De Deelnemer zal:
Bij aankoop van een Stûv houthaard:
- een korting van 10% ontvangen op alle Stûv-artikelen van de bestelling
- en een gratis accessoire ontvangen, waarbij hij de keuze heeft tussen:
o

Een houtblokkenkarretje van 40 cm (http://stuv.com/nl/stuv30/accessoires-4 )

o

Een barbecuekit (http://stuv.com/nl/stuv30/accessoires-4 deze kit is niet
compatibel met de Stûv 16-haarden, noch met de Stûv 6-haarden)

o

Een stalen vloerplaat voor Stûv 30 of Stûv 30-compact (http://stuv.com/nl/stuv30/
accessoires-4). (maatwerk en inox uitgesloten)

Bij aankoop van een Stûv gashaard (lijn tulp):
- een korting van 10% ontvangen op alle Stûv-artikelen van de bestelling
- en een gratis “wifi-kit tulp” ontvangen bij bestelling welke minimaal 1 nieuwe Stûv
gashaard bevat (deze promotie is niet geldig voor showroommateriaal);
Bij aankoop van een Stûv P-10 pelletkachel:
- een korting van 10% ontvangen op alle Stûv-artikelen van de bestelling.
Dit is geldig bij bestelling van een nieuwe Stûv-haard, showroommateriaal uitgesloten.
De mededeling met de kortingbon zal verstuurd worden naar het e-mailadres dat de
Deelnemer heeft doorgegeven in het inschrijvingsformulier. Indien in de tussentijd het emailadres opgeheven is of niet meer gebruikt wordt door de Deelnemer, dan is hij verplicht
zijn nieuwe e-mailadres door te geven aan de Organiserende Maatschappij. Dit kan enkel
gebeuren via e-mail aan het volgende e-mailadres: info@stuv.com.
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3.5 Er mag maar één enkele kortingbon worden gebruikt per bestelde haard. De kortingbon
vermeld een unieke code. Deze code mag maar éénmaal gebruikt worden om een korting te
ontvangen.

ARTIKEL 4 - Verantwoordelijkheid
4.1 Behalve dat wat vermeld is in de gebruikerscondities van de Internetsite
”www.stuvdays.com”, wordt er gepreciseerd dat de Organiserende Maatschappij in geen
enkel geval verantwoordelijk gesteld kan worden voor ongelukken, kosten, directe of
indirecte schade die kunnen voortkomen door de deelneming aan de Actie en de
mededeling van de kortingsbonnen.
4.2 Voorzover de mededeling van de kortingsbonnen uitsluitend op basis van een
computerprocedure plaatsvindt, zijn de Deelnemers zich ervan bewust en accepteren ze dat
de Organiserende Maatschappij niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor een defect
netwerk, verliezen, vertragingen of technische gebreken veroorzaakt door Internet of de
technici die tussenbeide komen bij de overschrijving van de inschrijvingsformulieren en het
opslaan op de site.
4.3 De Organiserende Maatschappij kan de hele of een gedeelte van de Actie annuleren
indien het blijkt dat er een fraude heeft plaatsgevonden. Bij deze veronderstelling reserveert
ze zich het recht om de kortingsbonnen niet toe te staan aan een fraudeur en/of de auteurs
van deze fraude te vervolgen voor de bekwame rechtbank.
Ze kan echter over zichzelf geen enkele verantwoordelijkheid afroepen ten opzichte van de
Deelnemers betreffende eventueel begaande fraude.
4.4 Zal in het bijzonder worden beschouwd als fraude het feit dat een Deelnemer één of
meerdere fictieve of aan één of meerdere derde persoon geleende bijnamen gebruikt, daar
elke Deelnemer onder zijn eigen naam moet deelnemen. Elke fraude brengt de uitschakeling
van de Deelnemer aan de Actie met zich mee.
4.5 De Organiserende Maatschappij kan over zichzelf geen enkele verantwoordelijkheid
afroepen indien ze, in geval van overmacht en ten gevolge van evenementen onafhankelijk
van zijn wil of gerechtvaardigde noodzaak het spel op elk moment moet verkorten,
verlangen, vertragen, veranderen of annuleren indien de omstandigheden dit vereisen.
ARTIKEL 5 - Toestemming
De Deelnemers staan de Organiserende Maatschappij toe om alle noodzakelijke controles
uit te voeren betreffende de identiteit, de leeftijd en het woonadres van de Deelnemers. Elke
foutieve verklaring brengt automatisch de uitschakeling van de Deelnemer aan de Actie met
zich mee.
ARTIKEL 6 – Bescherming van de privégegevens
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De Deelnemers zijn op de hoogte van het feit dat hun namen en adres deel uitmaken van
een computerbehandeling in de strikte naleving van het reglement wat betreft de
bescherming van de privégegevens.
In overeenstemming met Europese verordening nr. 2016/679, de GDPR (General Data
Protection Regulation) inzake de bescherming van privacy, hebben Deelnemers en hun
wettelijke vertegenwoordiger, als ze minderjarig zijn, recht op toegang, rectificatie en
intrekking van hun persoonlijke gegevens, die ze op eenvoudig verzoek aan de
vennootschap Stûv SA, rue Jules Borbouse 4 te 5170 Bois-de-Villers, kunnen uitvoeren
overeenkomstig de verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
De volgende toestemmingen worden gevraagd als onderdeel van de registratie voor de
actie:
•

«Ik heb de deelnemingsvoorwaarden gelezen en goedgekeurd. Ik ga ermee akkoord
om vrijblijvend gecontacteerd te worden door een Stûv-verdeler om mijn vragen te
beantwoorden.» Door deze optie aan te vinken, stemt de deelnemer ermee in dat zijn
/ haar contactgegevens worden gedeeld voor verwerking door de dichtstbijzijnde
deelnemende Stûv-verdelers. Deze verdelers zullen contact opnemen met de
deelnemer per email of telefoon om een productofferte te bespreken, zonder enig
verplichting tot aankoop.

•

“Ik wil op de hoogte worden bijgehouden van nieuws en acties van Stûv.” Door deze
optie aan te vinken, stemt de deelnemer ermee in om nieuws/e-mails te ontvangen
over toekomstig nieuws, aanbiedingen en tips over Stûv-producten. Op elke e-mail
kan hij zich uitschrijven voor de nieuwsbrief om geen e-mails meer te ontvangen.

ARTIKEL 7 – Wijzing van de deelnemingscondities
De Organiserende Maatschappij behoudt zich het recht om alle of een gedeelte van deze
condities te wijzigingen, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat ze zich moet
rechtvaardigen wat betreft deze beslissing en zonder dat ze door dit feit haar
verantwoordelijkheid op zich mag nemen.
Elke wijziging van de deelnemingscondities zal gelden vanaf het moment dat ze op Internet
staat.
Elke Deelnemer zal dan eenvoudigweg worden geacht deze wijziging te hebben
geaccepteerd door zijn deelneming aan de Actie, beginnend vanaf het moment dat deze
wijziging op Internet staat. Elke Deelnemer die de aangebrachte wijziging(en) weigert zal zijn
deelneming aan de Actie moeten stopzetten.
De deelnemingscondities mogen gratis online worden bekeken, gedownload en uitgedrukt
vanaf de site “stuvdays.com”.
ARTIKEL 8 – Toepasbaar recht en rechtbank Deze condities worden geregeld door het
Belgische recht. Alle betwistingen betreffende de interpretatie, de uitvoering, de
tegenwerpelijkheid of de geldigheid van deze condities zullen onderworpen worden aan de
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exclusieve bekwaamheid van de rechtbanken van het rechtelijke arrondissement van
Namen.
ARTIKEL 9 – Bewijskracht van de gegevens van de Organiserende Maatschappij
De Organiserende Maatschappij heeft de noodzakelijke technische hulpmiddelen
geïnstalleerd die de wel of niet deelneming van de Internetter kunnen aantonen. Er is dus
overeengekomen dat, zonder klaarblijkelijke fout, de gegevens die zich in de
computersystemen van de Organiserende Maatschappij bevinden de bewijskracht zullen
hebben ten opzichte van de verbindingselementen van de deelneming aan de Actie en de
inlichtingen die de Internetter heeft doorgegeven.
Er is overeengekomen dat, met uitzondering van een klaarblijkelijke fout, de Organiserende
Maatschappij zich zal kunnen beroepen op een feit of verzuim, van programma’s, gegevens,
bestanden, inschrijvingen, handelingen en andere elementen (zoals die van
opvolgingsrapporten of andere toestanden), die direct of indirect door de Organiserende
Maatschappij onder een computer of elektronisch formaat werden opgesteld, ontvangen of
bewaard en dan voornamelijk in zijn computersystemen.
De Deelnemers verbinden zich ertoe de aanvaardbaarheid, de geldigheid of de bewijskracht
van de hierboven vermelde computer- of elektronische elementen niet tegen te spreken, op
grond van elke legale bepaling die specificeert dat sommige documenten geschreven en
getekend moeten worden door de partijen om een bewijs te vormen.
Zo vormen de nader beschouwde elementen bewijzen en worden ze geproduceerd als
bewijsmiddel door de Organiserende Maatschappij tijdens elke rechtsprocedure of andere
procedure. Op dezelfde wijze en onder dezelfde condities en met dezelfde bewijskracht zal
elk document, die schriftelijk opgesteld, ontvangen of bewaard is, ontvankelijk, geldig en
tegenwerpelijk zijn.
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