
Initiatiefnemer 
Initiatiefnemer Cyclis, gelegen te 39A/1.02 Hendrik Van Veldekesingel, 3500 Hasselt, is een 
leasemaatschappij die fietsen aanbiedt aan bedrijven en hun medewerkers in het kader van 
mobiliteit en flexibele verloning. www.cyclis.be 
 
Doel van de campagne 
De naamsbekendheid van Cyclis verhogen en mensen gelukkig maken met het winnen van een fiets. 
 
Doel van de website 
Het doel van de website is om inschrijvingen te registreren. 
 
Alle deelnemers kunnen zich na het invullen van de vragen in de video inschrijven op de website en 
geven de volgende persoonlijke gegevens door: naam, voornaam en e-mailadres. 
 
Facebook / Instagram / Website / Mailings  
Cyclis kan ingestuurde foto’s en video’s op haar sociale media plaatsen. 
 
Wedstrijd 
Elke deelnemer die zich registreert, maakt kans op één van de 5 elektrische fietsen (E-go Plus) van 
Batavus. Elke deelnemer mag één keer deelnemen. Meerdere registraties van dezelfde persoon 
worden uit de resultaten gefilterd. Bij misbruik behoudt de organisatie het recht om de deelname te 
weigeren. Eenmaal ingeschreven, blijft die persoon kans maken op een fiets tot het einde van de 
campagne. 
 
Elke maandag van 1/08 tot 4/09 wordt de winnaar bekend gemaakt op 
facebook.com/cyclisbikelease. De winnaar wordt bepaald door de schiftingvraag. Indien er 2 of 
meerdere personen het juiste aantal invullen, zal het eerste juiste antwoord gelden. Indien niemand 
het juiste antwoord invult, geldt het dichtstbijzijnde antwoord. 
 
Batavus voorziet de winnaar van de fiets. 
 
Gegevensverwerking 
Het e-mailadres wordt enkel gebruikt om de deelnemers op de hoogte te houden over de campagne. 
Persoonlijke gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.  
 
Aansprakelijkheid 
Wie deelneemt aan de campagne en zich hiervoor inschrijft, erkent en aanvaardt de karakteristieken 
en beperkingen van internet, met name betrekkingen tot technische prestaties, het risico op 
storingen en – meer algemeen – de risico’s verbonden aan het inloggen op internet en het 
doorsturen van informatie. De betrokken gegevens zijn niet beschermd tegen hackers, noch tegen 
eventuele virussen op het netwerk. 
 
De organisator kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreeks of onrechtstreekse 
schade van welke aard dan ook die deelnemers kunnen oplopen ingevolge. 
 
Deelnemers moeten zelf alle maatregelen nemen die nodig zijn om hun persoonlijke gegevens tegen 
allerhande aanvallen en inmenging van derden te beschermen. Wie zich inschrijft via onze 
campagne, draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid. 
 
In geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen behoudt de organisator zich het recht voor de 
campagne of het verloop ervan te wijzigen. In dat verband kan de organisator alle beslissingen 
nemen die zij nodig acht en kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld. 



 
De organisator behoudt het recht een deelname te annuleren, de campagne of een deel ervan te 
wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien er een vermoeden is van bedrieglijke feiten 
of deelnemers. De organisator kan hiervoor niet ter verantwoording geroepen worden. 
 
Cookies & Privacy 
We gebruiken technologieën, zoals cookies en pixels, om inhoud en reclame aan te passen, om 
socialemediafuncties te bieden en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we 
informatie over je gebruik van onze website met Google, Facebook en LinkedIn met als doel je 
gepersonaliseerde advertenties te laten zien. De website informatie die gedeeld wordt met Google, 
Facebook en LinkedIn is voor ons volledig anoniem. 
 
De gepersonaliseerde advertenties worden enkel ingezet door Cyclis en handelen over fietsleasing in 
het kader van de zomercampagne met als doel de naamsbekendheid van Cyclis te vergroten. 
 
Als gebruiker van de website kan je ervoor kiezen om jouw gebruiksgegevens niet te delen via de 
cookie-banner die verschijnt als je voor het eerst op de website komt. 
 
Deelname aan de zomercampagne van Cyclis betekent dat je volledig akkoord gaat met alle 
voorwaarden in dit document. 


