Reglement Vriendenactie Gent 2022
Breng een deelauto aan in Gent en rij 100 kilometer gratis!
Hieronder vind je het reglement van deze vriendenactie 2022 van Dégage!
1. Organisator
● Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Dégage! vzw. Adres: Kerkstraat 108, 9050 Gent
2. Doel
● Doel van deze actie: nieuwe Dégage-leden met een deelauto in Gent en deelgemeenten
laten aansluiten via het ‘ambassadeurschap’ van bestaande Dégage-leden
● Dégage behoudt zich het recht om deze actie te herhalen of aan te passen in functie van
vraag en aanbod in andere regio's.
3. Deelname
● De actie is gericht aan alle huidige leden van Dégage (niet beperkt tot Gent)
● Elke deelnemer mag verschillende keren deelnemen aan de actie, en daardoor verschillende
keren een beloning verkrijgen.
● De deelnemer mag zelf geen mede-eigenaar zijn van de aangebrachte nieuwe wagen
● De deelnemer mag niet wonen op hetzelfde adres als het nieuwe lid van de aangebrachte
wagen
● De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd voor deelname aan de actie.
4. Verloop van de actie
● De deelnemer maakt niet-leden met een auto warm voor autodelen via Dégage, woonachtig
in Gent of deelgemeenten.
● Via de knop in degapp (degapp.be/campaign/1) stuurt de deelnemer een automatische mail
naar de eigenaar van de auto (vóór 1 juli 2022)
● De aangebrachte eigenaar ontvangt deze mail met het verzoek zich te registreren voor een
infomoment (en gelijk opgeven van enkele gegevens van zijn auto)
● Het mailadres opgegeven door het Dégage-lid moet overeenstemmen met het mailadres voor
registratie door de eigenaar - de overeenstemming van het mailadres is nodig voor het
toewijzen van het rijtegoed en ‘koppelt’ Dégage-lid en nieuwe eigenaar
● De eigenaar moet zijn auto binnen Dégage laten activeren vóór 1 januari 2023
○ Alle auto’s die anders ook aanvaard worden binnen Dégage komen in aanmerking
(enkele richtlijnen op www.degage.be/infosessie/), er zijn geen bijzondere
actievoorwaarden voor het soort auto.
● Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van
de organisator ook. In geval van misbruik, misleiding of bedrog (deelnames d.m.v. een script,
fictieve personen, ...) behoudt Dégage! zich het recht voor deze deelnemers uit te sluiten van
deze en andere acties.
● De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht van de inschrijving van elke auto die
ze hebben helpen aanbrengen, en het rijtegoed dat ze daarbij verdiend hebben.
5. Periode
● De actie voor de leden eindigt op 30 juni 2022. Moment van deelname is het moment dat de
eigenaar door het Dégage-lid wordt uitgenodigd voor registratie.
● De deelnemer erkent dat tussen het aanbrengen van een potentieel nieuw lid/deelauto en het
effectief activeren van de auto best wat tijd kan sluipen. Elke eerste van de maand kan een
deelauto binnen Dégage actief worden. Dégage is niet verantwoordelijk voor laattijdige
activatie.

6. De beloning
● Voor de deelnemer die de eigenaar/deelauto aanbrengt: een rijtegoed ter waarde van 100
autokilometers, volgens de geldende A-tarieven (klasse A) binnen Dégage.
● Het rijtegoed is te gebruiken bij alle auto’s en fietsen met uitzondering van de eigen wagen,
indien de deelnemer zelf ook eigenaar is.
● Het rijtegoed is 24 maanden geldig vanaf de datum waarop het is uitgekeerd.
● Van zodra de aangebrachte deelauto actief wordt, wordt de deelnemer via mail op de hoogte
gesteld van het rijtegoed.
● De beloning is niet omzetbaar in geld, ook niet gedeeltelijk. De prijs is nominatief (strikt op
naam) en kan niet verkocht worden.
● Dégage! vzw wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten die zouden voortkomen uit deze
actie.
7. Persoonsgegevens
● Het mailadres van de uitgenodigde persoon wordt enkel bewaard gedurende de looptijd van
de vriendenactie.
● Indien een gebruiker niet langer wenst deel te nemen aan deze actie, kan zij op eenvoudig
verzoek aan info@degage.be vragen om het mailadres van de uitgenodigde vriend te
verwijderen.
● Ook de uitgenodigde eigenaar heeft ten allen tijde het recht zijn of haar gegevens te laten
verwijderen uit degapp.
● Elke deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de door haar bewaarde informatie.
7. Algemene bepalingen
● Dégage! behoudt zich het recht om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te
korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. De meest recente versie van
het actiereglement geldt als referentie. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld
worden.
● Door hun deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke
aanvaarding van dit reglement.
● De organisatoren houdt toezicht op het correcte verloop van de actie waarvan de uitslag
onherroepelijk en bindend is.
● Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Dégage! vzw en kan daar
desgewenst worden afgeprint.
● Door deel te nemen aan de actie gaat elke deelnemer akkoord met de privacyvoorwaarden
van Dégage!

