
 

Trimetal wedstrijd duotickets cyclocross (NL) 

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door AkzoNobel Decorative Paints 
nv/sa, Leuvensesteenweg 248 – 1800 Vilvoorde, BE0457.120.418. 

2. De wedstrijd loopt van 06/12/2022 t.e.m. 12/12/2022.  

3. Aan deze wedstrijd kan iedere persoon vanaf 18 jaar oud, die in België, 
woont deelnemen. Minderjarigen kunnen deelnemen aan de wedstrijd, 
als zij daarvoor de ouderlijke of voogdelijke toestemming hebben. 
AkzoNobel  kan ervan uitgaan dat wanneer een minderjarige 
deelneemt aan de wedstrijd deze toestemming daadwerkelijk werd 
verkregen. 

4. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moeten deelnemers de 
meerkeuzevraag in het leadformulier beantwoorden: “Hoe noemt de 
trofee voor beloften die Trimetal sponsort?” & de open schiftingsvraag 
“Hoeveel personen zullen er deelnemen aan deze wedstrijd?” invullen.  

5. De prijs omvat 3 x 2 cyclocross duotickets voor 3 manches: GP Sven 
Nys op 01/01/2023 in Baal, Herentals Crosst op 03/01/2023 en de 
Vlaamse Duinencross in Koksijde op 05/01/2023.  De prijzen kunnen niet 
in geld worden omgezet of worden overgedragen aan derden. 
AkzoNobel kan op elk ogenblik de inhoud van de prijs wijzigen. 

6. De 6 winnaars worden in de week van 12 december gecontacteerd 
via mail. De winnaars worden geselecteerd op basis van hun antwoord 
op de wedstrijd- en schiftingsvraag. Indien er meerdere winnaars zijn 
per manche, wordt er gekeken naar het tijdstip van deelname en wint 
de persoon die als eerste het wedstrijdformulier ingediend heeft. 



 

7. De uitslag van een wedstrijd is bindend. De beslissing aangaande de 
aanduiding van de winnaars is definitief en onherroepelijk. 

8. AkzoNobel kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer, in geval 
van overmacht of andere onvoorziene omstandigheden de wedstrijd 
zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd. 

9. AkzoNobel is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke 
letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen door het winnen 
van de prijs of de deelname aan de wedstrijd. 

10. AkzoNobel behoudt zich het recht om over de naam van de winnaars 
te communiceren. 

11. Door deel te nemen aan de wedstrijd geeft de deelnemer de 
uitdrukkelijk de toestemming voor de verwerking van zijn 
persoonsgegevens door AkzoNobel in het kader van deze wedstrijd. 
Overeenkomstig de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en over het vrije verkeer van deze 
gegevens (GDPR) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 
van persoonsgegevens beschikt de deelnemer om steeds over de 
mogelijkheid om de verstrekte gegevens na te kijken, te corrigeren of te 
wijzigen, te laten overdragen of te laten wissen. Hiertoe volstaat het een 
eenvoudige schriftelijke aanvraag vergezeld van een bewijs van 
identiteit te doen naar professional.trimetal@akzonobel.com. 

  



 

12. Door deel te nemen aan deze wedstrijd gaat u zonder enig 
voorbehoud akkoord met voorliggend wedstrijdreglement. 

13. AkzoNobel kan op eender welk ogenblik wijzigingen aanbrengen in 
het wedstrijdreglement. 

14. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, 
goedgekeurd of beheerd door Facebook en kan niet met Facebook 
worden geassocieerd. De deelnemer kan ook geen enkele vordering 
richten ten aanzien van Facebook met betrekking tot deze wedstrijd. 


