
Wedstrijdreglement (Gratis en zonder aankoopverplichting)

Ter gelegenheid van de nieuwe samenwerking met autofabrikant BYD, organiseert Yuzzu NV in samenwerking 
met BYD een wedstrijd waarbij je kans maakt op een jaar gratis rijden met de elektrische SUV BYD Atto 3 
volgens de voorwaarden die hieronder vermeld staan. 

Artikle 1 - Organisatie

De wedstrijd wordt georganiseerd door Yuzzu N.V. (0456.511.494), met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 
117, 1000 Brussel, België (hierna genoemd ‘Yuzzu’), en Inchcape Retail Belgium (invoerder van BYD - 0459.491.374) 
met maatschappelijke zetel te Industrielaan 198, 1070 Anderlecht (hierna genoemd ‘BYD’).

Artikle 2 - Periode

De wedstrijd loopt van 17 februari tot en met 12 maart 2023.

Artikel 3 - Spelregels

Deze wedstrijd is voorbehouden aan alle fysieke, meerderjarige personen die gedomicilieerd zijn in België en die een 
geldig rijbewijs hebben, met uitzondering van de personeelsleden van BYD, Yuzzu en AXA Belgium N.V. en op 
voorwaarde dat alle voorwaarden die hieronder vermeld staan, voldaan zijn.


Indien blijkt dat een deelnemer heeft deelgenomen aan de wedstrijd ondanks dat hij daartoe niet gerechtigd was en de 
prijs heeft gewonnen, kan die prijs niet aan hem worden toegekend. In dat geval wordt de prijs toegekend aan de 
deelnemer die op de tweede plaats eindigde, en wanneer het onmogelijk blijkt om contact op te nemen, zullen Yuzzu 
en BYD vrijelijk over de prijs beschikken en deze niet overhandigen.


Elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd en moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 De deelnemer vraagt een gratis vrijblijvende offerte aan voor een autoverzekering op www.yuzzu.be tussen 17 
februari en 12 maart 2023

 Na de offerteaanvraag ontvangt de meerderjarige persoon een link naar het wedstrijdformulier dat volledig moet 
worden ingevuld om geldig deel te nemen. De link staat op het laatste scherm na de online offerteaanvraag. Indien 
je ermee hebt ingestemd om commerciële e-mails van YUZZU te ontvangen, dan wordt de link ook via e-mail 
gestuurd binnen de 24u na de offerteaanvraag

 De deelnemer dient vervolgens de volgende vragen correct te beantwoorden in het wedstrijdformulier:


1. Wat is het bereik (WLTP gecombineerd) in KM van de BYD Atto 3?


2. Hoeveel mensen zullen geldig hebben deelgenomen op het moment dat de wedstrijd wordt afgesloten op 12 maart 
2023?


We nodigen je ook uit om de Instagram-accounts @bydeurope.belgium en @yuzzu_be te volgen; de wedstrijdpost 
‘leuk te vinden - liken’ op beide accounts en deze te delen in een persoonlijke story met tags @bydeurope.belgium en 
@yuzzu_be.

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de hierin beschreven voorwaarden van de wedstrijd. De 
deelnemers gaan er ook mee akkoord per e-mail gecontacteerd te worden door Yuzzu en/of BYD over de resultaten 
van de wedstrijd.
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Artikel 4 – Winnaar & prijs

Aan het einde van de wedstrijd wordt slechts één winnaar gekozen. De selectie vindt plaats na afloop van de wedstrijd, 
d.w.z. op 12/03/2023 om middernacht. De winnaar is degene die de open vraag correct heeft beantwoord en die ook 
de schiftingsvraag correct heeft beantwoord of het dichtst in de buurt kwam, met een hoger of lager getal. Bij een 
gelijke stand wordt de deelnemer die als eerste aan de wedstrijd heeft deelgenomen tot winnaar uitgeroepen.

De winnaar mag een jaar lang gratis rijden met de elektrische SUV BYD Atto 3. Het betreft een exclusief gebruiksrecht 
op de auto dat verder gespecificeerd wordt in een specifiek contract tussen de winnaar en BYD. In dit contract worden 
het gebruiksrecht, de draagwijdte van het onderhoudscontract, de limieten van de inbegrepen verzekering en de 
verplichtingen van de winnaar tijdens en aan het einde van het contract nader beschreven. Alle kosten voor het 
opladen van de auto (openbaar of privé laadstation) zijn ten koste van de winnaar.

Afhankelijk van de omstandigheden en mogelijkheden behouden Yuzzu en BYD zich het recht voor om op elk moment 
de gewonnen prijs te vervangen door een gelijkaardig voertuig van gelijke waarde (€ 1.500/maand), waarbij ze 
duidelijk de redenen voor die wijziging communiceren.

De prijs mag in geen geval worden ingewisseld voor het equivalent in contanten (€ 1.500/maand) of worden 
doorverkocht door de winnaar, aangezien de winnaar nooit de eigenaar van de prijs wordt en enkel het gebruiksrecht 
krijgt.

De winnaar wordt per e-mail op de hoogte gebracht door Yuzzu en/of BYD en er worden afspraken gemaakt voor het 
ophalen van de prijs bij een BYD-dealer. BYD is verantwoordelijk voor de praktische afhandeling van de overhandiging 
van de prijs aan de winnaar, die in april zal plaatsvinden.

Indien de door de winnaar meegedeelde identiteitsgegevens niet correct zijn, kan hij zijn prijs niet opeisen en verliest 
hij zijn recht daarop. In dit geval wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die op de tweede plaats eindigde, en 
wanneer het onmogelijk blijkt om contact op te nemen, kunnen Yuzzu en BYD vrijelijk over de prijs beschikken en hem 
niet overhandigen.

Artikle 5 - Communicatie gebeurt uitsluitend langs elektronische weg

Deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend online. Het is essentieel dat het geregistreerde e-mailadres actief is, en 
dat het ook daadwerkelijk door de deelnemer wordt gebruikt, zodat Yuzzu en/of BYD de winnaar kan contacteren.

Artikle 6 - aansprakelijkheid

Yuzzu en/of BYD kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een adreswijziging van de deelnemer 
na inschrijving voor de wedstrijd. De organisator kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor fouten in 
de codering van de gegevens van de deelnemers (onnauwkeurig of onbekend adres of e-mailadres).

Yuzzu en/of BYD, haar personeel of derden waarop Yuzzu en/of BYD een beroep doen in het kader van de wedstrijd 
kunnen in geen geval, behoudens opzet, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, al dan niet 
lichamelijk, die verband zouden kunnen houden met de deelname aan de wedstrijd en die personen, deelnemers of 
hun hard- en software zouden kunnen treffen, met name bij deelname aan de wedstrijd of tijdens het overhandigen 
van de prijs.

Deze disclaimer is ook van toepassing op technische problemen en/of fouten in de gebruikte hard- en software die 
deelname aan de wedstrijd tijdelijk onmogelijk of zeer moeilijk maken, of zelfs onderbreken. 

Yuzzu en/of BYD kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de risico's verbonden aan het gebruik van 
internet of e-mail. Meer specifiek kunnen Yuzzu en/of BYD niet aansprakelijk worden gesteld in geval van schade aan 
elektronische apparatuur van de deelnemers tijdens deelname aan deze wedstrijd.
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Artikle 6 - aansprakelijkheid (vervolg)

Yuzzu en/of BYD kunnen op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld als hun communicatie niet in de e-
mailbox van de deelnemer aankomt omdat het e-mailadres niet actief is, berichten van Yuzzu en/of BYD als 
ongewenst worden beschouwd of elke andere technische reden waarover Yuzzu en BYD geen controle hebben, met 
betrekking tot de mailbox van de winnaar en/of zijn internetverbinding.

Aangezien het communicatiekanaal uitsluitend elektronisch is, is het aan de deelnemers om de nodige maatregelen te 
nemen om hun elektronische mailbox zo in te stellen dat berichten van Yuzzu en/of BYD niet geblokkeerd worden en 
om, indien nodig, regelmatig de "ongewenste mail" te controleren ("spam" of een andere soortgelijke naam).

Sommige software classificeert automatisch onbekende e-mails in deze map. Yuzzu en/of BYD kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld indien dit bericht, na het verzenden van de e-mail, niet kan worden afgeleverd om een 
reden buiten de macht van Yuzzu en/of BYD.

Artikel 7 – Uitsluiting

Yuzzu en BYD kunnen op elk moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijd als die persoon niet 
voldoet aan de voorwaarden voor deelname zoals bepaald in artikel 3. Een deelnemer kan ook worden uitgesloten van 
deelname aan de wedstrijd in geval van verdenking van fraude of misbruik. 

In dit geval is de geselecteerde winnaar de volgende persoon die voldoet aan de selectiecriteria van Yuzzu en BYD.

Artikel 8 – Overmacht en wijziging van de wedstrijd

Yuzzu en BYD zijn vrijgesteld van elke verplichting in geval van overmacht die de voortzetting of het evenwicht van de 
wedstrijd belemmert of een van de essentiële onderdelen wijzigt. Deelnemers worden daarover zo snel mogelijk 
geïnformeerd.

Yuzzu en BYD behouden zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan op te schorten, te annuleren of te 
wijzigen, zonder dat de deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op schadevergoeding, en dit zonder 
voorafgaande aankondiging, in geval van overmacht of indien onvoorziene omstandigheden buiten hun wil dat 
rechtvaardigen.

Zij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, door omstandigheden buiten hun wil en onvoorzienbaar, de 
wedstrijd wordt onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikle 9 – Persoonlijke gegevens 

De persoonsgegevens die Yuzzu en BYD verzamelen tijdens deze wedstrijd worden niet meegedeeld aan derden en 
worden door Yuzzu en BYD behandeld als verwerkingsverantwoordelijken. De e-mailadressen die we ontvangen, 
worden nooit verkocht of aan derden doorgegeven. Wij houden ons strikt aan de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder beschrijven we de specifieke verwerking van gegevens in het kader van de wedstrijd. Voor het overige 
verwijzen wij u naar het algemene privacybeleid:

 Voor BYD, via de link BYD België Privacybeleid (bydauto.be

 Voor Yuzzu, via de link Privacyverklaring | Yuzzu
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Artikel 9 - persoonlijke gegevens (vervolg)

Yuzzu:

De informatie die wordt verzameld over de mensen die deelnemen aan deze wedstrijd, en in het bijzonder de namen, 
voornamen en adressen (elektronisch) die zij verstrekken, kan worden gecodeerd in de geautomatiseerde 
gegevensbestanden van Yuzzu.
Die gegevens kunnen door Yuzzu worden gebruikt en verwerkt om de relaties met haar (potentiële) verzekeringnemers 
te beheren en om de regelmatigheid van deelname aan deze wedstrijd te controleren en eventuele misbruiken en 
onregelmatigheden te bestrijden (gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een afgesloten contract of 
voor de uitvoering van precontractuele maatregelen).
Personen die aan de wedstrijd deelnemen, hebben, onder andere, het recht om de persoonsgegevens die op hen 
betrekking hebben gratis in te zien en ze kosteloos te laten verbeteren indien ze onjuist, onvolledig of irrelevant blijken 
te zijn. Andere rechten vindt u in het algemene privacybeleid: www.yuzzu.be/nl/privacy
Personen die dit recht wensen uit te oefenen, kunnen een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag sturen 
naar Yuzzu, Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel, België of e-mailadres: privacy@yuzzu.be, samen met de naam van 
de wedstrijd waarvoor zij om toegang tot het geautomatiseerde gegevensbestand verzoeken.

BYD:

BYD verwerkt de persoonsgegevens van de winnaar van de wedstrijd (naam, voornaam, (e-mail)adres), zoals deze 
door Yuzzu aan haar zijn doorgegeven. Deze gegevens worden gebruikt en verwerkt met het oog op het beheer van de 
relatie met de winnaar om de nodige regelingen te treffen voor de toekenning van de prijs en het sluiten van een 
overeenkomst met de winnaar (verwerking van gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een gesloten 
overeenkomst of de uitvoering van precontractuele maatregelen).
De winnaar heeft onder meer het recht op kosteloze inzage en kosteloze correctie van zijn persoonsgegevens indien 
deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Andere rechten zijn te vinden in het algemene privacybeleid: BYD België 
Privacybeleid (bydauto.be)
De winnaar die van dit recht gebruik wil maken, kan dit doen door een schriftelijke, gedateerde en ondertekende 
aanvraag te richten aan BYD op het adres: BYD, Industrielaan 198, 1070 Anderlecht, België of e-mailadres: 
info@byd.inchcape.be.

Artikel 10 - Eventuele geschillen

Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Yuzzu en BYD houden 
geen rekening met eender welk geschil in dit verband. 

Eventuele klachten met betrekking tot de wedstrijd moeten binnen 7 werkdagen na afloop van de wedstrijd schriftelijk 
worden gericht aan de maatschappelijke zetel van Yuzzu.

Klachten die na de deadline worden ingediend en die niet schriftelijk zijn geformuleerd, worden niet in behandeling 
genomen en worden automatisch als nietig en bovendien als verjaard beschouwd.

Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht en elk geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder 
de bevoegdheid van de rechtbank van Brussel.
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Artikel 11 - bijzondere bepalingen

De winnaar geeft Yuzzu en BYD de uitdrukkelijke toestemming (zonder financiële vergoeding) om een foto van hem/
haar van op het moment van de prijsuitreiking te publiceren op de sociale media of andere communicatiekanalen van 
Yuzzu en BYD. De identiteit van de winnaar wordt in geen geval openbaar gemaakt.

Artikel 12 - geldigheid

Indien een van de voorwaarden van dit reglement als ongeldig wordt beschouwd, heeft dit geen invloed op de overige 
bepalingen van dit reglement, die van toepassing blijven.

De clausule die op grond van de formulering ervan nietig zou kunnen zijn, zal, in de mate van het mogelijke, zo dicht 
mogelijk bij de aanvankelijke wil van de partijen worden geïnterpreteerd om te kunnen worden vervangen door een 
geldige clausule waarvan het resultaat zo dicht mogelijk ligt bij het door partijen aanvankelijk beoogde resultaat in de 
clausule die als nietig wordt beschouwd.


Opgemaakt te Brussel op 10/02/2023

Artikel 13 - indiening van het reglement

Dit reglement is beschikbaar:

 op volgend adres: Havenlaan 86C bus 117, 1000 Brussel, Belgi

 op de website van Yuzzu via de link: Wedstrijd Yuzzu-BYD | Rij een jaar gratis met de elektrische SUV BYD Atto 3! 

Kan op eenvoudig verzoek gratis per post of elektronisch worden verzonden.
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