WEDSTRIJD VERLENGD TOT 17/07/2016 (23u59min)
WINNAARSSELECTIE OP 19/07/2016
WEDSTRIJD
“Mazda – TML Sound of Tomorrow”

ARTIKEL 1
De naamloze vennootschap MAZDA MOTOR LOGISTICS EUROPE (hierna MAZDA), waarvan de vennootschapszetel
gevestigd is te 2830 Willebroek, Blaasveldstraat, 162, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die begint
op 01 juli 2016 om 00.00 uur en eindigt op 13 juli 2016 om 23.59 uur.
ARTIKEL 2
Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deze wedstrijd.
ARTIKEL 3
De deelneming aan deze wedstrijd staat open voor personen die woonachtig zijn in België of in het Groothertogdom
Luxemburg die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, met uitzondering van de organisatoren van deze wedstrijd, evenals
alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de organisatoren, en van elke andere persoon die heeft meegewerkt
aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.
Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd, de familieleden, in de eerste graad, van de
personen die in de voorgaande alinea geviseerd worden, evenals de personen die onder hetzelfde dak wonen als deze
laatsten.
ARTIKEL 4
MAZDA kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door MAZDA voor een bepaalde
periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of
een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.
ARTIKEL 5
De wedstrijd vindt plaats op www.soundoftomorrow.be en www.soundoftomorrow.lu
In het kader van deze Mazda-wedstrijd kunnen tickets gewonnen worden voor Tomorrowland. De deelnemers moeten
een nummer herkennen dat wordt gedrift door een Mazda MX-5 op een vinylplaat.
Er zijn drie video’s die een deelnemer kan doorlopen, gerangschikt van moeilijk naar eenvoudig. Per video speelt men
voor een andere prijs, waarbij de eerste de hoofdprijs is. Afhankelijk van bij welke video men een antwoord heeft
geregistreerd, neemt men deel voor een andere prijs.
De deelnemer heeft zelf de keuze voor welke prijs hij speelt maar hij kan maar voor één prijs deelnemen.
Indien de deelnemer een desktop heeft, dan kan hij zelf, net zoals een dj, de kanalen (treble, surround, bass) aanpassen en
zo de output van de gedrifte song optimaliseren.
Zodra de deelnemer een antwoord heeft ingegeven en bevestigd, moet hij/zij ook nog een schiftingsvraag beantwoorden
en zijn contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoon) achterlaten.
De deelnemer moet ook het wedstrijdreglement aanvaarden en contactname via e-mail door Mazda accepteren.
Spelverloop:
Stap 1: Game
Het spel wordt gestart “on-click”. Het filmpje van de driftende Mazda MX-5 begint te spelen en het invulveld om het
antwoord in te geven wordt actief. Indien men een antwoord registreert en valideert tijdens of na het filmpje, wordt men
doorgestuurd naar de schiftingsvraag en het formulier.
Indien men het antwoord niet heeft geregistreerd na het eerste filmpje, krijgt men de mogelijkheid om het tweede filmpje
en zo de tweede poging te starten. Het tweede filmpje is reeds iets eenvoudiger dan het eerste. Vervolgens kan men
opnieuw hetzelfde doen voor het derde level en filmpje. Bij het derde filmpje krijgt men een tip, en kam men het
fragment herbekijken. Men kan pas doorgaan naar de volgende stap, indien men een antwoord geregistreerd heeft.
In het invulveld moet de titel van het liedje worden gezet. De schrijfwijze van de titel mag niet de minste fout bevatten,
anders wordt het antwoord als ongeldig aanzien.
Stap 2: Schiftingsvraag

In stap 2 moet men de schiftingsvraag “Wat is de diameter van de vinylplaat waarover de Mazda MX-5 drift
beantwoorden. Zodra men een antwoord heeft geregistreerd en gevalideerd gaat men door naar stap 3.
In het invulveld moet het antwoord in millimeter worden gezet.

Stap 3: Formulier
De deelnemer registreert zijn gegevens in een formulier, accepteert het wedstrijdreglement en valideert. Indien er geen
fout werd gemaakt, gaat men door naar de bedankingspagina.
De winnaarbepaling per prijs/video gebeurt als volgt:
1. Een eerste selectie maakt het onderscheid tussen de deelnemers die de titel van het liedje correct of fout hebben
ingevuld.
2. De winnaars worden bepaald op basis van hun antwoord op de schiftingsvraag.
3. In geval van een ex aequo wordt gekeken naar de timestamp van de deelname. De persoon die het eerste
deelnam wint in dit geval.

De winnaars worden geselecteerd en per telefoon verwittigd op 14 juli 2016.
Indien men niet binnen 12 uur reageert op deze contactname, dan kan men geen aanspraak meer maken op zijn prijs.
De verliezers worden op 15 juli 2016 per mail op de hoogte gebracht.
Iedere deelnemer mag maar één keer deelnemen en kan dus ook maar één prijs winnen. Bij meerdere deelnames door
dezelfde persoon zal enkel met zijn eerste deelname rekening worden gehouden.
Elk deelname die na 13 juli 2016 om 23.59 uur op bovenvermelde campagnesite toekomt, zal als nietig aanzien worden.
MAZDA en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor
verliezen of vertragingen veroorzaakt door de internetproviders.
De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding...) zijn volledig ten laste van de
deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator.
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het mailsysteem.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte
technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
De deelname of enige andere manipulatie door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op
de site, evenals het aanpassen/bewerken van de campagnesite is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot
gerechtelijke vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.
Deelname is uitsluitend nominatief, en de deelnemer mag onder geen beding spelen onder verschillende pseudo’s of voor
rekening van andere deelnemers.
ARTIKEL 6
MAZDA en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien
in geval van overmacht, bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.
ARTIKEL 7
Prijzen:
1ste Hoofdprijs: duo DJ Backstage pass voor Incredible Saturday op 23 juli 2016 op Tomorrowland.
Dit houdt in:
- Pick-up service bij je thuis
- Meet & greet met dj’s
- Toegang tot de skybox
- Beleef een dj-set on stage
- Helikoptervlucht over het festival
2de en 3de Hoofdprijs: duo Full madness tent packages
http://www.tomorrowland.com/nl/dreamville-easy-tent-packages
4de en 5de prijs: 2 duo dagtickets voor Incredible Saturday op 23 juli!
http://www.tomorrowland.com/nl/tomorrowland-tickets-nw
Deze prijzen zijn niet overdraagbaar, niet omwisselbaar en niet uitbetaalbaar in geld.
MAZDA maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot een prijs. MAZDA kan niet aansprakelijk gehouden
worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs.
Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
In geval van overlast op het festival is Mazda niet aansprakelijk.

ARTIKEL 8
Het wedstrijdreglement kan tijdens de wedstrijdperiode geraadpleegd worden op www.soundoftomorrow.be en
www.soundoftomorrow.lu. Een kopij van huidig reglement bevindt zich op de studie van de toezichthoudende
gerechtsdeurwaarders (zie artikel 12), er zal eveneens en kopij worden neergelegd in de studie van Meester Funk Roland,
Gerechtsdeurwaarder te L-1143 Luxembourg, rue Astrid 21.
ARTIKEL 9
Uitgezonderd de gevallen voorzien in dit reglement, zal er door de deelnemers, geen briefwisseling verstuurd worden,
noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.
ARTIKEL 10
De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen indien onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld
worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld
of geannuleerd.
De organisator zal alle maatregelen nemen die redelijkerwijze van haar verwacht kunnen worden om de gegevens geheim
te houden. Bij het indrukken van de toets 'verzenden' voor het versturen van persoonlijke gegevens, erkent de deelnemer
dat de verzending van zulke gegevens via het internet nooit zonder risico is. Schade die het gevolg is van het gebruik van
persoonlijke gegevens van de deelnemer door onbevoegden kan in geen geval verhaald worden op de organisator.
De deelname aan de wedstrijd via internet houdt de kennis en aanvaarding in van de eigenschappen en de grenzen van
het internet, zoals wat betreft het technische prestatievermogen, de reactietijd om informatie te raadplegen, op te vragen
of over te dragen. De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat bepaalde gegevens
niet zijn beschermd tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele virussen die
circuleren op het internet.
MAZDA verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website.
Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere
vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat MAZDA-publiek maakt, kunnen niet tegen
MAZDA gebruikt worden of een verplichting scheppen voor MAZDA.
ARTIKEL 11
Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen
enkele betwisting hierover zal in aanmerking genomen worden.
Elke klacht in verband met huidige wedstrijd moet schriftelijk verstuurd worden binnen de 7 werkdagen volgend op het
einde van deze wedstrijd, naar de vennootschapszetel van MAZDA. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of
telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet
behandeld worden. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elk geschil tot de toepassing ervan valt
onder de bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken.
ARTIKEL 12
Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Meester Jacques Gielen, Meester Marc Vermeulen en Meester Patrick
Gielen, gerechtsdeurwaarders te 1180 Brussel-Ukkel, Molièrelaan, 266.
In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zullen
Meester Gielen of Meester Vermeulen elke noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van deze wedstrijd te
verzekeren. Hun beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.
Elke situatie die niet voorzien is in het reglement, zal worden voorgelegd aan één van deze gerechtsdeurwaarders. Zijn
beslissingen zijn definitief.
ARTIKEL 13
De gegevens van de deelnemers zullen in een gegevensbank opgenomen worden en zijn desgevallend bestemd om te
worden gebruikt voor promotionele en publicitaire doeleinden door de naamloze vennootschap MAZDA MOTOR
LOGISTICS EUROPE. Beheerder van de gegevensbank: de naamloze vennootschap MAZDA MOTOR LOGISTICS
EUROPE, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is 2830 Willebroek, Blaasveldstraat, 162. De deelnemers hebben
een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun gegevens en recht op verzet tegen hun gebruik voor
marketing doeleinden.
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998, heeft u het recht om
de verwerking van uw persoonsgegevens te weigeren, toegang tot deze gegevens te krijgen en de verbetering ervan te
verzoeken.

