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REGLEMENT VAN DE PRIJSVRAAG "WIN HET AANKOOPBEDRAG VAN UW NIEUWE WAPEN OF 
EEN JACHTPARTIJ" 

 

ARTIKEL 1 - ORGANISATIE 
 
Browning International SA, met haar hoofdkantoor gevestigd op Parc industriel des Hauts-Sarts, 3ème Avenue, 25, B-4040, 
Herstal, België en met het volgende nummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen: 0430.037.226 (hierna « BROWNING ») 
organiseert een PRIJSVRAAG met de titel « Win het aankoopbedrag van uw nieuwe wapen » (hierna « PRIJSVRAAG »). 

 

Deelname aan de PRIJSVRAAG impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement van de prijsvraag (hierna 
"REGLEMENT"). Elke deelnemer wordt daarom geacht dit REGLEMENT te hebben gelezen, begrepen en zonder voorbehoud te 
aanvaarden. 

 

Dit REGLEMENT zal gedurende de looptijd van de prijsvraag beschikbaar zijn via: 

[URL] 

 

Deelname aan de PRIJSVRAAG is onderworpen aan de aankoopverplichting van een buks van het merk Browning (Maral, BAR, X-
Bolt of A-Bolt) of Winchester (SXR of XPR) met een doos Winchester Extreme Point munitie, gedurende de gratis 2de doos 
aanbieding, in de periode van 15 juli tot en met 15 november 2020. 

 

ARTIKEL 2 - DEELNAME 
 

2.1 DEELNAME AAN DE PRIJSVRAAG 
 

Deelname aan de PRIJSVRAAG « win het aankoopbedrag van uw buks » staat open voor alle natuurlijke personen die op het 
moment van deelname woonachtig in België, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal of het Verenigd Koninkrijk 
zijn, ten minste 18 jaar oud zijn en in het land van levering over een geldige jachtvergunning beschikken. Minderjarigen kunnen 
alleen aan de prijsvraag deelnemen indien ze toestemming van hun wettelijke voogd kunnen overleggen. 

Deelname aan de PRIJSVRAAG « win een jachtpartij » staat open voor alle natuurlijke personen die op het moment van deelname 
woonachtig in België, Luxemburg, Nederland en Frankrijk zijn, ten minste 18 jaar oud zijn en in het land van levering over een 
geldige jachtvergunning beschikken. Minderjarigen kunnen alleen aan de prijsvraag deelnemen indien ze toestemming van hun 
wettelijke voogd kunnen overleggen. 

Werknemers en onderaannemers van BROWNING zijn uitgesloten van deelname aan de PRIJSVRAAG, evenals iedereen die 
direct of indirect aan het organiseren of uitvoeren van de prijsvraag heeft bijgedragen, evenals hun familieleden of elke andere 
persoon die onder hetzelfde dak woont. 

 

De unieke persoonsgegevens van elke deelnemer geven recht op maximaal één deelname aan de PRIJSVRAAG. 

 

2.2 DE VOORWAARDEN VAN DEELNAME 
 

Deelname aan de PRIJSVRAAG is uitsluitend op digitale wijze, via de volgende websites mogelijk: 

https://www.browning.promo en https://www.winchestereurope.promo 

 

Elke poging tot deelname per telefoon, fax, brief, e-mail of anderszins dan door het invullen van uw gegevens op het daarvoor 
aangewezen deel van de Website zal niet in overweging worden genomen. 

 

De deelnemer aan de prijsvraag dient achtereenvolgens: 

• Naar een van de websites te gaan: https://www.browning.promo en https://www.winchestereurope.promo ; 

• Zijn/haar land te kiezen; 

• De actie « WIN HET AANKOOPBEDRAG VAN UW NIEUWE WAPEN OF EEN JACHTPARTIJ » te kiezen;  

• Zijn/haar persoonsgegevens (verplichte velden) in te vullen; 

• Het aankoopbewijs (factuur of kassabon) voor een buks van Browning of Winchester met een doos Winchester Extreme 
Point munitie  toe te voegen; 

• Antswoord te geven op de extra vraag: 
o Welk model gratis munitie wordt aangeboden? 

https://www.browning.promo/
https://www.winchestereurope.promo/
https://www.browning.promo/
https://www.winchestereurope.promo/
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• De voorwaarden van dit reglement en de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te aanvaarden; 

• Zijn/haar deelname in te sturen. 
 

Deelname aan de prijsvraag is gratis. De eventuele kosten van een internetverbinding komen echter voor rekening van de 
deelnemer. 

 

2.3 LOOPTIJD VAN DE PRIJSVRAAG 
 

De PRIJSVRAAG « win het aankoopbedrag van uw buks » in Europa (Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, België, Nederland, 
Luxemburg, Verenigd Koninkrijk), duurt van woensdag 15 juli 2020 tot en met 23u59 op donderdag 24 december 2020, de uiterste 
datum waarop het online formulier ingevuld kan worden. In de Benelux zal de actie echter van 15 juli 2020 tot en met 15 november 
2020 lopen.  

De PRIJSVRAAG « win een jachtpartij » in Europa (Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg), duurt van woensdag 15 juli 2020 tot 
en met 23u59 op donderdag 24 december 2020, de uiterste datum waarop het online formulier ingevuld kan worden. In de Benelux 
zal de actie echter van 15 juli 2020 tot en met 15 november 2020 lopen. 

Alleen datum en tijd van ontvangst van het elektronische inschrijfformulier door BROWNING zijn bepalend voor deelname. Alleen 
deelnames die voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de prijsvraag (looptijd) door BROWNING zijn ontvangen komen in 
aanmerking. BROWNING zal in géén geval verantwoordelijkheid dragen voor het te laat ontvangen van een inschrijfformulier, om 
welke reden dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, technische problemen). 

  

2.4 GELDIGHEID VAN DEELNAME 
 
Alleen inschrijvingen in eigen naam en voor eigen rekening zijn toegestaan. In geen geval kunnen deelnemers onder een 
pseudoniem of onder de naam en/of in naam van één of meerdere derden meedoen. Een inschrijving geeft recht op deelname aan 
de trekking, meerdere inschrijvingen met één enkele aankoop zijn niet mogelijk. 

De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens juist, actueel en volledig zijn. BROWNING zal geen verantwoording 
accepteren indien de deelnemer onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens verstrekt. 

 

BROWNING behoudt zich het recht voor om een deelnemer onmiddellijk of in een later stadium van de prijsvraag en/of andere 
actuele en toekomstige prijsvragen uit te sluiten, alsmede om teruggave van de door de deelnemer in de lopende PRIJSVRAAG 
reeds gewonnen prijs te eisen: 

• Onvolledige gegevens, onnauwkeurigheid van de informatie of de andere persoonsgegevens ; 

• Elke inbreuk op de regels in dit REGLEMENT ; 

• Elk geval van (of poging tot) fraude. 
 

Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames aan de PRIJSVRAAG zullen in alle gevallen als 
frauduleus worden beschouwd, evenals elke poging om de bepalingen van de prijsvraag te wijzigen, door om het even welk 
procedure (al dan niet geautomatiseerd), met de bedoeling het resultaat en de aanwijzing van de winnaar te beïnvloeden, en dit zal 
dan ook automatisch met uitsluiting worden bestraft. 

 

De uitslagen van de prijsvraag kunnen niet worden betwist. Er wordt niet over de uitslagen van de prijsvraag gecorrespondeerd 
(d.m.v. brief, e-mail of telefoon). 

 

ARTIKEL 3 - PRIJZEN 
 

3.1 PRIJZEN 
 

De deelnemers aan de prijsvraag kunnen de volgende prijzen winnen: 

• Het aankoopbedrag van hun buks tot 100% terugbetaald met een maximum van 2.500 €, accessoires zijn niet 
inbegrepen. Elke week één winnaar. 

• Een jachtpartij op groot wild samen met uw wapenhandelaar met een waarde van maximaal 500 € per persoon. Elke 
maand één winnaar. 

In elke periode zal door middel van een trekking één enkele winnaar voor alle landen die aan de actie deelnemen (Frankrijk, België, 
Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Portugal of Nederland) worden aangewezen. Deelnemers kunnen de prijsvraag 
slechts één keer winnen. 
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De PRIJSVRAAG zal 24 weken, oftewel 5 en een halve maand, online staan. 

De eerste actie « win het aankoopbedrag van uw buks » voorziet in 19 winnaars die op niet vastgestelde data tussen woensdag 15 
juli 2020 en 23u59 op donderdag 24 december 2020 door het lot aangewezen zullen worden  

De tweede actie « win een jachtpartij » voorziet in 5 winnaars die op niet vastgestelde data tussen woensdag 15 juli 2020 en 23u59 
op donderdag 24 december 2020 door het lot aangewezen zullen worden 

Trekkingen voor de twee acties zullen niet in dezelfde week plaatsvinden 

 

De prijs is persoonsgebonden, ondeelbaar, niet overdraagbaar en dient zoals toegekend te worden geaccepteerd. In geen geval 
kan de ontvangen prijs door een alternatief worden vervangen. 

De geschonken prijs dient zoals toegekend te worden geaccepteerd en ruilen is niet mogelijk. 

 

Indien deelnemers verantwoordelijk zouden zijn voor het betalen van en/of aangifte doen m.b.t. kansspelbelasting, is dit hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

 

Wij vergoeden slechts het bedrag van het wapen dat op de door de deelnemer tijdens zijn/haar inschrijving op de speciale website 
verstrekte factuur vermeld staat en de betaling zal naar de door de deelnemer in het antwoord op de mail waarin zijn/haar winst 
wordt aangekondigd aangegeven bankrekening (IBAN) worden overgeboekt. 

 

3.2 TOEKENNING VAN DE PRIJZEN 
 
De 24 prijzen (19 aankoopbedragen en 5 jachtpartijen) zullen worden toegekend aan de door het lot aangewezen deelnemers die 
ook het juiste antwoord op de extra vraag hebben gegeven. 

Een inschrijving geeft recht op deelname in één trekking, het is niet mogelijk meerdere inschrijvingen met één aankoop te doen.  

Uitverkoren winnaars zullen binnen één week na de openbare aankondiging (op Facebook) per e-mail worden verwittigd.  
BROWNING zal het op het elektronische deelnameformulier vermelde emailadres gebruiken om contact op te nemen. De winnaar 
bevestigt binnen 7 dagen na ontvangst van de hierboven genoemde email dat hij/zij de prijs accepteert, geheel volgens de 
instructies in het emailbericht. Zonder acceptatiebevestiging conform de instructies en/of binnen de gestelde termijn, behoudt 
BROWNING zich het recht voor de prijs aan een nieuwe winnaar toe te kennen. 

 

Indien de prijs om welke reden dan ook niet wordt geaccepteerd, leidt dit niet tot een financiële of andere compensatie. 

 

De prijzen zijn niet cumuleerbaar, elke deelnemer kan slechts één keer winnen. Het winnen van een prijs in het kader van deze 
prijsvraag kan met andere aanbiedingen en voordelen van de organisatie worden gecombineerd. 

 

De organisatie kan, geheel naar eigen inzicht, de toekenning van een prijs aan of de vordering van een prijs door een deelnemer 
weigeren, indien deze laatste er krachtens dit Reglement geen recht op had of in geval van schending(en) van dit Reglement, in 
geval van fraude of elke andere ongeoorloofde of ongepaste handelswijze van de betreffende Deelnemer of in geval van onjuist 
gebruik van de technologie door de winnaar tijdens de inschrijving. 

 

Indien een winnaar zijn/haar prijs niet kan ontvangen, opvragen en/of gebruiken zoals bedoeld vanwege redenen die de organisatie 
niet toegerekend kunnen worden, behoudt de organisatie zich het recht voor een andere winnaar aan te wijzen. In dat geval zal de 
organisatie geen enkele andere prijs, alternatieve prijs of compensatie toekennen. 

 

ARTIKEL 4 · VERWERKING  VAN PERSOONSGEGEVENS 
 

4.1 INACHTNEMING VAN DE WET INZAKE DE BESCHERMING VAN PRIVACY 

 
In het kader van hun deelname aan de PRIJSVRAAG, dienen de deelnemers BROWNING van bepaalde persoonsgegevens te 
voorzien. BROWNING is verantwoordelijk voor de verwerking ervan.  

 

BROWNING verplicht zich ertoe deze gegevens conform de bepalingen uit de Europese richtlijn voor de bescherming van 
persoonsbescherming 2016/679  van 27  april  2016  (hierna: «RGPD»),  de overeenkomstige nationale wetgeving, de bepalingen 
inzake cookies en direct marketing in de telecommunicatiewet van 2005 en boek XII van de financiële en economische wetgeving 
(hierna: "Wetgeving inzake de bescherming van persoonsbescherming"). 
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4.2. FINALITÉ ET BASE LÉGALE DU TRAITEMENT 
 
De deelnemer accepteert dat zijn/haar persoonsgegevens door BROWNING verwerkt kunnen worden: 

• Teneinde zijn/haar deelname aan de PRIJSVRAAG mogelijk te maken; 

• Om de deelnemer over de ontknoping van de prijsvraag en mogelijk de door hem/haar gewonnen prijs te kunnen 
informeren; 

• Voor onderzoek en statistische doeleinden; 

• Om de deelnemer de BROWNING newsletter te kunnen sturen indien hij/zij daarmee ingestemd heeft. 
 

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op basis van een contract (artikel 6.1.b RGPD) dat voortvloeit uit uw deelname 
aan de PRIJSVRAAG. Daarom is het voor ons niet nodig uw expliciete toestemming voor die verwerking te vragen. Uw gegevens 
worden zolang de prijsvraag loopt en totdat de prijzen zijn toegekend worden bewaard. Uw gegevens worden aan het eind van de 
prijsvraag gewist, tenzij u via de aparte opt-in toestemming heeft gegeven om u direct marketing toe te sturen. Omwille van 
bewijsbaarheid en aansprakelijkheid en om claims het hoofd te kunnen bieden, kunnen uw gegevens na de prijsvraag voor een 
periode van minder dan een jaar worden bewaard. 

  

Indien de deelnemer hiertoe expliciet toestemming geeft, worden zijn/haar gegevens ook gebruikt om BROWNING newsletters te 
versturen. Dit is een vorm van direct marketing. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt dan met uw expliciete 
toestemming (artikel 6.1.a RGPD). Uw adresgegevens worden samen met die van « Prospects » aan wie wij regelmatig 
newsletters sturen in een database opgeslagen en zullen worden bijgewerkt en verwerkt totdat u, de geïnteresseerde, besluit dat u 
onze newsletter niet langer wilt ontvangen. Indien u onze newsletters niet langer wenst te ontvangen kunt u op de daarvoor 
bestemde link klikken of contact met ons opnemen. 

 

Indien u onze newsletters niet ontvangt en deze wel wilt ontvangen kunt u het volgende formulier invullen: 
https://fr.browning.eu/inscription-newsletter.shtml 

 

4.3 SPECIALE TOESTEMMING VOOR PUBLICATIE VAN BEPAALDE PERSOONSGEGEVENS VAN DE 
WINNAAR 

 
Door deel te nemen aan de PRIJSVRAAG en op basis van rechtmatige belangen voor het bekendmaken van de winnaar geeft elke 
deelnemer BROWNING toestemming om zijn/haar voor- en achternaam op alle media te publiceren teneinde hem/haar als winnaar 
van de prijsvraag aan te wijzen. De publicatie zal plaats vinden door middel van een éénmalig bericht op social media kanalen. Het 
bericht kan op elk gewenst moment worden verwijderd indien daar om wordt gevraagd. 

 

4.4 UW RECHTEN 
 
Elke deelnemer beschikt op elk moment over recht op rectificatie en inzage maar ook op het verkrijgen van informatie over de 
verwerking, het recht om zijn/haar persoonsgegevens te wijzigen, te beperken en te wissen. 

 

Elke deelnemer heeft verder het recht om de gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de 
rechtmatigheid van de verwerking in de periode voor intrekking, en toestemming geven voor of zich verzetten tegen de verwerking 
van zijn/haar persoonsgegevens. In het geval van direct marketing, zoals het versturen van newsletters, kan de deelnemer zijn 
recht op verzet op elk moment doen gelden, gratis en zonder opgave van reden. 

 

Houdt u er echter rekening mee dat wanneer u ons geen toestemming geeft uw persoonsgegevens te verwerken het uw latere 
deelname aan de (actuele of toekomstige) PRIJSVRAAG kan schaden. 

 

Tenslotte beschikt elke deelnemer over het recht op vrije doorgifte van gegevens aan derden of zichzelf binnen een gestructureerd 
kader, in een standaard en machinaal leesbaar formaat. 

 

4.5. DOORGIFTE VAN GEGEVENS 

 
Niet alle verzamelde persoonsgegevens zullen door BROWNING alleen in het kader van de prijsvraag worden gebruikt, conform de 
principes en bepalingen in artikel 4. De verwerkte gegevens zullen nooit met derden worden gedeeld. 

De persoonsgegevens kunnen zichtbaar zijn voor onze web partner die belast is met de ontwikkeling en het goed functioneren van 
het platform voor de aanbiedingen en prijsvragen. Het agentschap POM’G mag deze gegevens in geen geval voor persoonlijke of 
professionele doeleinden gebruiken of opslaan. 

https://fr.browning.eu/inscription-newsletter.shtml
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Agentschap POM’G 

Ferme-Château du Sart 
Rue Al’bâche, 32/11 • 4540 AMAY (Ampsin) • België 
N°ENT l EORI • BE 0458 247 596 
RPM • LUIK 
agence@pom-g.com 
+32 (0)85 21 21 19 
https://www.pom-g.com/  

 

Tijdens een volledige of gedeeltelijke reorganisatie of tijdens een verplaatsing van de activiteit van de onderneming of indien 
BROWNING failliet zou gaan, zou het kunnen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden die activiteiten van BROWNING 
geheel of gedeeltelijk uitvoeren worden doorgegeven. BROWNING kan zich ook door middel van een gerechtelijk, administratief 
bevel of op wettige gronden gedwongen zien uw persoonsgegevens aan de overheid te geven. BROWNING zal in deze gevallen 
alles wat redelijk mogelijk is in het werk stellen om u daarvan vooraf op de hoogte te brengen, maar u erkent ook dat dit niet onder 
alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. BROWNING zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of 
verspreiden, behalve in de hierboven beschreven gevallen, of met uw vooraf verkregen toestemming. 

 

4.6 BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
 
Tenslotte hebben wij redelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en hun 
vertrouwelijke aard op adequate wijze te beschermen. Uw persoonlijke gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor interne en 
externe personeelsleden die daar in de uitvoering van hun functie toegang toe moeten hebben. 

 

4.7. UITOEFENING VAN UW RECHTEN EN CLAIMS 
 

Indien u uw rechten uit wenst te oefenen vragen wij u met BROWNING contact op te nemen, dat kan door middel van een brief aan 
onderstaand adres, of per email aan: info@browning-int.com. Wij vragen u om ons een gescande kopie van de voorkant van uw ID 
bewijs te sturen. Het nummer van uw ID kaart, uw nationaliteit en uw geboortedatum dienen onleesbaar te zijn. 

Indien u vindt dat wij uw rechten hebben geschonden, beschikt u, als betrokkene, over het recht om aangifte te doen bij de 
Autoriteit voor gegevensbescherming van uw keuze: 

 

Autoriteit voor gegevensbescherming  

Rue de la Presse, 35 

1000 Brussel 

Tel +32 (0) 2 274 48 00 

Fax +32 (0) 2 274 48 35 

e-mail: contact@apd-gba.be. 

 

 

ARTIKEL 5 - AANSPRAKELIJKHEID 
 
BROWNING is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van deelname aan de PRIJSVRAAG, 
toekenning van de prijzen en/of de gevolgen van acceptatie van de prijzen. 

 

BROWNING kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de prijsvraag geheel of gedeeltelijk wordt gewijzigd, verlengd, ingekort, 
verplaatst of geannuleerd vanwege redenen waarop BROWNING geen enkele invloed heeft (toeval of overmacht) of vanwege enig 
ander evenement, waarvan BROWNING vindt, naar eigen goeddunken, dat het de uitvoering van de prijsvraag onder de 
aanvankelijk voorziene omstandigheden zal bemoeilijken. 

 

BROWNING kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig technisch probleem dat ertoe leidt dat iemand niet aan de 
PRIJSVRAAG deel kan nemen of voor technische problemen die het voortdurende en ononderbroken verloop van de prijsvraag 
zouden kunnen verstoren. 

 

ARTIKEL 6 – GELDIGHEID EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELS 
 
Indien een of meerdere bepalingen van dit REGLEMENT ongeldig of onwerkzaam blijken te zijn, zullen de andere clausules 
onveranderd blijven. 

https://www.pom-g.com/
mailto:info@browning-int.com
mailto:contact@apd-gba.be
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ARTIKEL 7 · TOEPASSELIJKE WETGEVING EN JURISDICTIE 
 
Elke claim met betrekking tot deze prijsvraag dient binnen 10 werkdagen na het eind van deze prijsvraag schriftelijk als 
aangetekende brief aan de organisatie te worden verstuurd. 

De Deelnemer verplicht zich, in geval van een dispuut met betrekking tot de vraag of interpretatie ten opzichte van het geldende 
Reglement, om in eerste instantie tot een minnelijke oplossing in overeenstemming met de organisatie te komen alvorens een 
gerechtelijke procedure op te starten. 

De beslissingen van de organisatie in het kader van de prijsvraag zijn allen definitief, onherroepelijk en bindend. Er is tegen deze 
beslissingen geen beroep mogelijk. 

 

Klachten die na verstrijken van de termijn of niet schriftelijk worden ingediend worden niet behandeld. 

Voor zover toegestaan door de wet, vallen deze voorwaarden (REGLEMENT) onder Belgisch recht. 

Alleen de rechtbanken en tribunalen van Luik zijn bij uitsluiting bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepasselijkheid 
en zullen geschillen horen met betrekking tot de opstelling, geldigheid, uitvoering, conformiteit en interpretatie van dit reglement 
voor alle deelnemers. 


