
Dit wedstrijdreglement legt de algemene voorwaarden vast die van toepassing zijn op de wedstrijd ‘The new BMW, Style 
it your way.’

1. Principe
In het kader van de lancering van de nieuwe BMW 2 Gran Coupé, organiseert Jorssen Noord & Zuid een artistieke wedstrijd 
die loopt van 10/02/2020 tot en met 29/02/2020 waar je kans maakt om de nieuwe BMW volgens jouw ontwerp te laten 
wrappen. Deze zal dan op een uniek moment tentoongesteld worden. 

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door:
BMW Jorssen Noord
Kapelsesteenweg 1-3
B- 2170 Merksem
(Ondernemingsnummer 0408.334.465)
EN
Jorssen nv
Antwerpsesteenweg 126
B- 2630 Aartselaar
(Ondernemingsnummer 0404.265.811)

2. Deelnemingsvoorwaarden
Iedereen kan deelnemen. Deelname kan door het online indienen van een ontwerp met bijhorende contactgegevens.

3. Wedstrijdverloop
Via de website kan een template gedownload worden. Designers kunnen op basis van de template hun ontwerp maken. 
Vervolgens worden alle ontwerpen verstuurd naar marketing@jorssen.be. Alle ontwerpen moeten ten laatste op 29/02/2020 
om 22u00 ingediend zijn. Elke deelnemer ontvangt een bevestigingsmail van deelname binnen 48u. na het indienen.
• Elke deelnemer verklaart over alle rechten te beschikken die afgeleid kunnen worden van het ontwerp.
• De foto mag geen pornografische, onzedelijke, discriminerende, extremistische elementen vertonen
BMW Jorssen Noord & Zuid behouden zich het recht elke ontwerp die niet beantwoordt aan deze eisen te verwijderen.
• Deelnemers verlenen de organisatie de kosteloze toestemming om de creatieve producten zonder enige beperking te 
publiceren op de website en andere online kanalen onder hun redactionele verantwoordelijkheid.
- Deelnemers kennen alle rechten van het ontwerp toe aan BMW Jorssen Noord & Zuid bij deelname aan de wedstrijd. 

4. Winnaars bekend maken
De winnaars worden gekozen door een onafhankelijk persoon binnen BMW Jorssen Noord en Zuid. Over het oordeel van de 
jury is geen discussie mogelijk. De top 3 worden persoonlijk gecontacteerd begin maart 2020 en zullen verder geïnformeerd 
worden over het verloop van de wedstrijd. De uiteindelijk winnaar wordt bekendgemaakt ten laatste 13/03/2020.

5. Reglementswijzigingen
De organisator behoudt zich het recht voor om in elke afzonderlijke jurisdictie de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten of 
in te trekken indien zij daartoe gedwongen wordt omwille van wettelijke redenen of omwille van dwingende zelfregulerende 
redenen, zonder enig recht op compensatie of tegemoetkomingen ten aanzien van de deelnemers. Indien er wijzigingen 
aan het reglement gemaakt worden, zullen die meegedeeld worden op www.jorssen.be/bmw/be-creative.

6. Betwistingen
Alle betwistingen inzake de toepassing van dit reglement worden autonoom beslecht door BMW Jorssen Noord en Zuid. 
Het volstaat hiertoe een mail met de klacht te sturen naar marketing@jorssen.be.

Voor alle geschillen betreffende de wedstrijd zullen de partijen in eerste instantie tot een onderlinge regeling trachten 
te komen. Bij gebreke aan onderlinge overeenstemming zal het geschil definitief worden beslecht door de bevoegde 
rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. De proceduretaal zal het Nederlands zijn.



7. Privacy
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemer zijn/haar persoonlijk gegevens correct en volledig in te vullen 
op het ontwerp. Deelnemers die deze gegevens niet of onvolledig invullen worden uitgesloten van de wedstrijd. BMW 
Jorssen Noord en Zuid verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de AVG (Algemene 
Verordering Gegevensbescherming). Het gaat om volgende persoonsgegegevens:
- Naam en Voornaam
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Gemeente
- Leeftijd

BMW Jorssen Noord & Zuid zal de meegedeelde persoonsgegevens enkel verwerken in het kader van de wedstrijd. 
De gegevens zullen niet worden aangewend voor andere doeleinden. De betrokkene heeft steeds recht tot toegang en 
verbetering van de opgeslagen gegevens.

Indien de betrokkene geen verdere informatie wenst te ontvangen m.b.t. de aangeduide doeleinden volstaat het contact op 
te nemen met de contactpersoon van de wedstrijd.

8. Het reglement aanvaarden
Door deel te nemen aan deze online wedstrijd aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement en alle beslissingen die de 
organisator in verband met de wedstrijd zal treffen.

9. Contact
BMW Jorssen Noord nv en Jorssen nv
marketing@jorssen.be


