
   

REGLEMENT VAN HET WEDSTRIJDSPEL LUCKYCYCLE 

ARTIKEL 1 

De vennootschap Eneco Belgium nv, (hierna ‘Eneco’), ingeschreven onder het nr. 0683.948.879, met 
maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen,  Battelsesteenweg 455i, geeft diegenen die nieuwe klanten op 
de website www.eneco.be worden, tussen 05/02/2018 17:00u en 28/02/2018 23.59u, het recht om mee te 
doen aan een gratis wedstrijdspel (hierna ‘het wedstrijdspel’), waarvan de algemene 
deelnemingsvoorwaarden hierna nader bepaald worden. 

Voor de organisatie van het wedstrijdspel maakt Eneco gebruik van de diensten van LuckyCycle NV 
(hierna ‘LuckyCycle’), een naamloze vennootschap naar Belgische recht, ingeschreven bij de 
Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nr. 0548 756 417, RPR van Brussel, met maatschappelijke 
zetel te Louisalaan 523, 1050 Brussel. 

Deelnemen aan het wedstrijdspel kan alleen via de website www.eneco.be 

Het wedstrijdspel vindt uitsluitend plaats in België. 

Overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer informeert Eneco 
de deelnemers dat de persoonsgegevens van klanten die aan de wedstrijd deelnemen, noodzakelijk voor 
de organisatie en het goede verloop van het wedstrijdspel, worden gebruikt door LUCKYCYCLE. 

Deelnemen aan het wedstrijdspel heeft geen gevolgen voor de garanties die op de Eneco producten 
worden gegeven noch op de dienstverlening na verkoop. 

ARTIKEL 2 

Het wedstrijdspel heeft betrekking op elke nieuwe klant geregistreerd op de website www.eneco.be tussen 
maandag 05 februari, 2018 om 17:00 en woensdag 28 februari, 2018 om 23:59. Hierna kan niet meer aan 
de wedstrijd worden deelgenomen. 

ARTIKEL 3 

Al wie voldoet aan de onderstaande voorwaarden, mag aan het wedstrijdspel deelnemen (hierna ‘de 
deelnemer(s)’ genoemd): 

- In België wonen, behalve personen die woonachtig zijn in het Brussels Gewest; 
- Klant is geworden op de website van eneco.be in de periode zoals bedoeld in artikel 2;  

Eén enkele deelname per persoon is toegelaten. Enkel de eerste deelname wordt in rekening 
genomen. Twee personen van eenzelfde gezin mogen niet aan de wedstrijd deelnemen. 

Minderjarigen mogen niet aan het wedstrijdspel deelnemen. Deelnemen aan de wedstrijd is verboden 
voor de werknemers van LUCKYCYCLE, organisator van dit wedstrijdspel, van Eneco, voor alle 
rechtstreekse of onrechtstreekse medewerkers van de vennootschappen en voor al wie heeft bijgedragen 
tot de organisatie van dit wedstrijdspel (hierna samen ‘de entiteiten van het wedstrijdspel’ genoemd). 

Ook de gezinsleden in de eerste en tweede graad van de in het vorige lid bedoelde personen en de 
personen die onder hetzelfde dak als die laatste wonen, zijn uitgesloten van het recht om aan dit 
wedstrijdspel deel te nemen. 

http://www.eneco.be/
https://eneco.be/nl
https://eneco.be/nl


   

ENECO kan een deelnemer gelijk wanneer definitief uitsluiten in geval van inbreuk op een van de 
deelnemingsvoorwaarden, in geval van het verstrekken van foute informatie zoals bedoeld in artikel 6 of in 
geval van misbruik, bedrog of deelname te kwader trouw aan het wedstrijdspel. 

De deelname aan het wedstrijdspel impliceert in geen geval dat de deelnemer verzaakt aan het wettelijk 
recht van intrekking van de aankoop of van het (de) goed(eren) en/of de dienst(en) in zijn winkelmandje. 
De uitoefening van dit recht heeft echter automatisch tot gevolg dat de deelname aan het wedstrijdspel 
wordt beëindigd wegens het ontbreken van voorwerp. 

ARTIKEL 4 

De deelname aan het wedstrijdspel moet gebeuren tussen de data zoals vastgesteld in artikel 2. Alleen 
deelnames die tussen beide data worden geregistreerd, zijn toegelaten. 

Eens de deelnemer klant geworden is, ontvangt hij via een pop-in op de bevestigingspagina van de 
bestelling een uitnodiging om deel te nemen aan het wedstrijdspel. De deelnemer moet één of meer 
vragen beantwoorden die een beroep doen op zijn inzicht, zijn algemene cultuur en zijn kennis van de 
producten van Eneco.be (hierna ‘de kennisvragen’). Deelnemen aan het wedstrijdspel is gratis, maar komt 
pas in aanmerking nadat men klant is geworden op de website van eneco.be in de periode zoals bedoeld 
in artikel 2. 

Deze wedstrijd is geen kansspel in de betekenis van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de 
kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. 

De deelnemers die de hoofdvragen correct hebben beantwoord, worden door loting van elkaar 
gescheiden. Deze loting vindt onmiddellijk, willekeurig en zonder menselijke tussenkomst plaats met 
behulp van de informatica. Elke loting biedt één kans op vijf om een prijs te winnen en zal het lot de 
gewonnen prijs van de deelnemer bepalen.  

De prijzen te winnen zijn de volgende:  

• 2 vouchers voor een zonne-installatie ter waarde van €6000 (enkel inwisselbaar bij de vaste 
partners van Eneco). 

• 11 vouchers voor een Glamping weekend ter waarde van €250. De vouchers zijn omwisselbaar 
voor een Glamping weekend in België of Nederland, met uitzondering van feestdagen, op 
http://www.boerenbed.nl/  . Als het weekend meer dan €250 kost, moet het resterende bedrag 
door de deelnemer betaald worden.  

• Een onbeperkte hoeveelheid van €50 vouchers geldig bij Colruyt. 

Zowel de winnaars als de verliezers krijgen daarvan in reële tijd kennis op de website van Eneco.be. 

De winnaars zullen hun prijzen via email binnen de 60 dagen na de bevestiging van hun bestellingen 
ontvangen.  

ARTIKEL 5  

Winnaars worden geïnformeerd over hun prijs wanneer ze hebben meegespeeld.  

In het geval van winst, zullen de winnaars gecontacteerd worden door Eneco binnen een termijn van 
maximaal 60 dagen na validatie van zijn aankoop. De winnaars zullen hun prijs ontvangen op voorwaarde 
dat het contract met Eneco nog geldig is op het moment dat de prijzen verzonden worden.  

ARTIKEL 6 

http://www.boerenbed.nl/


   

De deelnemers gaan ermee akkoord dat hun identiteit en woonplaats worden gecontroleerd. Een valse 
identiteit of een vals adres opgeven, heeft tot gevolg dat de deelnemer van het wedstrijdspel wordt 
uitgesloten. 

Algemeen wordt elke inbreuk op het reglement en wordt elke poging tot fraude en/of bedrog bestraft met 
de onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. 

ARTIKEL 7 

De loutere deelname aan het wedstrijdspel houdt in dat de deelnemer onvoorwaardelijk instemt met dit 
reglement. 

Elke klacht betreffende dit wedstrijdspel moet schriftelijk en binnen een termijn van 7 werkdagen vanaf de 
datum van deelname aan het wedstrijdspel worden verzonden naar de maatschappelijke zetel van 
LUCKYCYCLE zoals hierboven vermeld. Klachten worden alleen schriftelijk behandeld. Er wordt geen 
rekening gehouden met klachten die buiten deze termijn worden ingediend of die niet schriftelijk zijn 
geformuleerd. 

Dit reglement wordt beheerst door het Belgisch recht en elk geschil betreffende zijn toepassing behoort tot 
de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Brussel. 

ARTIKEL 8 

De vennootschap LUCKYCYCLE als organisator van dit wedstrijdspel of ENECO kunnen niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de opschorting, verdaging, wijziging of intrekking van dit wedstrijdspel 
in geval van overmacht of, algemener, in geval van onvoorzienbare of van hun wil onafhankelijke 
omstandigheden. De deelnemers hebben als gevolg daarvan geen recht op welke schadeloosstelling ook. 
De beslissing van LUCKYCYCLE in dit verband is soeverein en zonder beroep. 

LuckyCycle kan in geen geval worden beschouwd als verkoper van de bestelde goederen. Alvorens aan 
het wedstrijdspel deel te nemen gaat de deelnemer aan het wedstrijdspel een contractuele relatie met 
ENECO aan teneinde de op haar platform aangeboden producten te verwerven. LuckyCycle is niet 
betrokken bij deze contractuele relatie. De algemene voorwaarden van ENECO zijn toepasselijk op die 
verkopen, los van de deelname aan het wedstrijdspel. In geval van tegenspraak tussen dit reglement en 
die algemene voorwaarden hebben die laatste voorrang op dit reglement. 

ARTIKEL 9 

Dit reglement staat volledig en gratis ter beschikking van de deelnemers op www.eneco.be 
 
Het wordt ook gratis bezorgd aan al wie daartoe een schriftelijk verzoek richt aan: 
Eneco Belgium N.V.  
455i Battelsesteenweg  
2800 Mechelen 

In dit geval en indien de deelnemer dit uitdrukkelijk vraagt in zijn brief en er zijn bankgegevens bijvoegt, 
betaalt LUCKYCYCLE hem de frankeringskosten van een standaardbrief terug. 

ARTIKEL 10 

Dit wedstrijdspel heeft tot gevolg dat er persoonsgegevens worden verwerkt, waarbij ENECO de 
verantwoordelijke voor de verwerking is. Naast de verwerkingen in verband met de werking van ENECO, 
los van dit wedstrijdspel, omvatten de doeleinden van deze verwerking de direct marketing, het beheer 

https://eneco.be/nl


   

van de deelname aan het wedstrijdspel en de betaling van de gewonnen bedragen. Wie aan de wedstrijd 
deelneemt en een prijs wint, stemt er mee in dat zijn gegevens voor promotiedoeleinden mogen worden 
gebruikt door Eneco gedurende 1 jaar na het afsluiten van de wedstrijd. Overeenkomstig de wet van 8 
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens genieten de deelnemers een recht van inzage en verbetering van hun 
persoonsgegevens alsook een recht van verzet tegen hun verwerking in geval van een doel van direct 
marketing. De deelnemer kan die rechten uitoefenen door een daartoe gedateerd en ondertekend 
verzoek, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar ENECO te versturen op het adres:  ( zie 
artikel 1). 

Bovendien kan elke deelnemer zich gelijk wanneer, gratis en zonder daarvoor een reden te moeten 
opgeven verzetten tegen de elektronische verzending van berichten van direct marketing door ENECO. 
Hij moet daartoe klikken op de link ‘Uitschrijven’ die hij in elk bericht van direct marketing vindt. 

ARTIKEL 11 

Wordt een van de bepalingen van dit reglement nietig of niet toepasbaar verklaard, dan blijven de overige 
bepalingen volledig van kracht. Deze voorwaarde is toepasselijk voor zover ze bij wet is toegestaan. 

Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht kennis te hebben genomen van de kenmerken en de 
beperkingen in verband met het gebruik van internet en daarmee akkoord te gaan. Aldus is (zijn) ENECO 
en/of LuckyCycle in geen geval aansprakelijk voor: 

• verzendingen via internet; 
• de slechte werking van internet en/of de gebruikte software; 
• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische tekortkomingen; 
• technische defecten, defecten van de hardware of software, ongeacht hun aard. 

ENECO en/of LuckyCycle is (zijn) niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als 
gevolg van de deelname aan het wedstrijdspel, voor een onderbreking of gelijk welke andere disfunctie, 
voor de uitsluiting van deelnemers of het afsluiten van de wedstrijd om welke reden ook. Deze bepaling is 
ook toepasselijk op de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg kan zijn van een defecte 
verbinding met de website www.eneco.be en, desgevallend, zijn mobiele applicatie en/of de computers in 
de winkels en/of de e-mailsystemen. Elke deelnemer is gehouden de vereiste maatregelen te treffen om 
zijn eigen gegevens en/of de in zijn informatica-uitrusting opgenomen software en/of zijn website te 
beschermen tegen eventuele aanvallen. De verbinding met de website www.eneco.be evenals de 
deelname aan het wedstrijdspel behoren volledig tot de verantwoordelijkheid van de deelnemers. 


