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ALGEMENE VOORWAARDEN – Groep MIG Motors 

ACTIE: Ontvang een gratis tankkaart t.w.v. €1000 (incl. BTW)  
bij aankoop van een Audi stockwagen uit onze selectie 

 

Artikel 1. Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Ontvang een gratis tankkaart t.w.v. €1000 (incl. BTW) 
bij aankoop van een Audi stockwagen uit onze selectie’, hierna de "Actie" genoemd. 

De Actie wordt georganiseerd door de groep MIG Motors, met maatschappelijk adres te Jacques Paryslaan 18, 9940 
Evergem ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het ondernemingsnummer BE 
0417.891.440, hierna de "Organisator" genoemd. 

Dit reglement heeft o.m. betrekking op de voorwaarden voor deelname aan de actie en op het verloop van de actie. 
Het loutere feit van deelname aan de Actie impliceert de gehele aanvaarding van alle bepalingen en voorwaarden 
van onderhavig promo- actie reglement door de deelnemer. 

Artikel 2. Duur 
De Actie loopt van 01/11/2022 om 8u30 en eindigt op 30/11/2022 om 23:59. De Organisator behoudt zich het recht 
voor om de Actie te verlengen. 

Artikel 3. Deelnemende concessies  
Deze actie is gekoppeld aan een aankoop van een wagen bij MIG Motors. Alle natuurlijke en rechtspersonen mogen 
aan de actie deelnemen. 
  
Deze actie loopt in de volgende concessies : 

MIG Motors NV 
Jacques Paryslaan 18 
9940 Evergem 
BE 0417.891.440 

MIG Motors Audi Aalter Watermolenstraat 1, 9980 Aalter 

MIG Motors Latem NV 
Kortrijksesteenweg 151 
9830 Sint-Martens-Latem 
BE 0844.421.523 

MIG Motors Latem Kortrijksesteenweg 151, 9830 Sint-Martens-Latem 

MIG Motors Gent NV 
Zeeschipstraat 137 
9000 Gent 
BE 0444.668.388 

MIG Motors Gent Zuid Achilles Heyndrickxlaan 3, 9050 Gent 

Artikel 4. Persoonlijke gegevens  
De volgende persoonsgegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden teneinde geldig aan de Actie te kunnen 
deelnemen:  
• Bestelbon of aankoopbewijs  
• Zijn of haar naam (voornaam en familienaam)  
• E-mailadres  
• Voornaam, achternaam, adres, e-mail, telefoon  
 
De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt ten behoeve van de organisatie van de actie en 
zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring (beschikbaar via 
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https://www.migmotors.be/privacy-verklaring) van de Organisator en met de toepasselijke wetgeving betreffende 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (met inbegrip van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR)).  
Enkel indien de deelnemer zijn of haar uitdrukkelijke toestemming verleent met het verwerken van de 
persoonsgegevens voor andere doeleinden, zal de Organisator gemachtigd zijn om de deelnemer te contacteren in 
verband met promoties, aanbiedingen, informatie, wedstrijden, etc., afhankelijk van de gegeven toestemming. 
Deelnemers kunnen te allen tijde toegang hebben tot hun persoonlijke gegevens of verzoeken om deze te corrigeren 
of te verwijderen op de wijze zoals uiteengezet in de Privacyverklaring van de Organisator (zie hoger voor link). 

Het opgeven van valse, onvolledige of onjuiste gegevens kan leiden tot de uitsluiting aan deelname van de 
betrokkenen. 

Artikel 5. Waarde van de goederen verbonden aan de actie 
De waarde van de gratis prepaid tankkaart zal beperkt worden tot 1000 EUR (incl. BTW). Deze goederen of diensten 
zijn NIET ruilbaar tegen andere goederen, kortingen of contant geld tenzij anders specifiek beschreven in de 
algemene voorwaarden. De geldigheidsduur van deze tankkaart is onbeperkt. 

Artikel 6. Ruilmogelijkheden  
De goederen verbonden aan de acties zijn NIET ruilbaar tegen contant geld of andere kortingen. 

Artikel 7. Oplevering en verzending 
Bij aankoop van een stockwagen of tweedehandswagen met korte levertijd (< 3 weken) : de prepaid tankkaart zal 
per post opgestuurd worden naar de deelnemer na de aankoop én betaling van de wagen. In dit geval dient de 
deelnemer zijn postadres achter te laten. 

Artikel 8. Fraude en misbruik 
MIG Motors Groep houdt toezicht over het correcte verloop van de Actie. De Organisator behoudt zich eveneens het 
recht voor om een deelnemer van deelname aan de Actie uit te sluiten indien hij of zij in strijd handelt met de 
voorwaarden van deze algemene voorwaarden verbonden aan de Actie of met enige toepasselijke wetgeving. De 
Organisator kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid 
De Organisator kan geenszins verantwoordelijk gehouden worden voor enige technische mankementen, gebrek aan 
netwerkverbinding of een mislukte deelname. Voorts behoudt de Organisator zich het recht voor om de Actie, 
gedeeltelijk of in zijn geheel, te beëindigen, te wijzigen, uit te stellen, af te gelasten of te onderbreken wegens 
redenen van overmacht, omwille van andere oorzaken buiten de wil van de Organisator (zoals, doch niet beperkt tot, 
technische incidenten of defecten) of indien wettelijke redenen in een bepaalde jurisdictie de onderneming daar 
zouden toe dwingen. De Organisator zal in dat geval geen enkele aansprakelijkheid dragen en de deelnemers zullen 
geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn. 

Artikel 10. Contact 
Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de Actie terecht bij de Organisator op de volgende wijze:  
Per e-mail aan marketing@migmotors.be  
 

De Organisator gaat echter niet in op betwistingen in verband met de bewoordingen of interpretatie van de 
instructies en/of vragen in het kader van de Actie. 

Artikel 11. Geldigheid 
Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden rond de Actie nietig, onwettig of niet-
tegenstelbaar worden verklaard, zal deze de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet 
aantasten. De bepaling in kwestie moet vervolgens worden geïnterpreteerd en/of vervangen worden door een 
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geldige bepaling met eenzelfde doel en effect of door een gelijkaardige bepaling die de bepaling in kwestie zo dicht 
mogelijk benadert. 

 

Artikel 12. Geschillen 
De Organisator en de deelnemer zullen eventuele geschillen in verband met deze Actie of de interpretatie van deze 
algemene voorwaarden op minnelijke wijze proberen op te lossen. Bereiken zij geen oplossing, dan moet het geschil 
voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken van de gerechtelijke afdeling waar de zetel van de Organisator 
gelegen is. Zij zullen daartoe de exclusieve bevoegdheid hebben. 

Artikel 14. Toepasselijk recht  
Deze Algemene Voorwaarden verbonden aan de Actie zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  
***  
Deze algemene voorwaarden dateren van 1 november 2022. 
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