
ACTIEVOORWAARDEN GIVEAWAY ABITARE  
 
 
Algemeen: 
 
1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: “de Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de door 
Abitare bv, met maatschappelijke zetel te 2440 GEEL, Puntstraat 2, KBO BE0892.255.092 (hierna: 
“ABITARE”), georganiseerde promotionele actie: “Giveaway PACHA” (hierna: "de Actie"). 
 
1.2 Door deelname aan de Actie accepteert de deelnemer deze Actievoorwaarden. 
 
1.3 Abitare is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 
opgave van redenen de Actie te staken indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder 
dat Abitare daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 
deelnemers. De hiervoor genoemde wijziging/aanpassing van de Actievoorwaarden of staking van de 
Actie, zal door Abitare bekend worden gemaakt via www.abitare.be. 
 
Deelname: 
 
2.1 De Actie loopt van de bekendmaking ervan op 2 december 2022 tot en met 22 december, 10u. 
 
2.2. Deelname aan de Actie is gratis. 
 
2.3 Om deel te nemen aan de Actie dient men in de actieperiode via de link op de Facebook pagina 
of de link in bio op de Instagram pagina van Abitare het deelnameformulier in te vullen en de 
deelnamevraag te beantwoorden. 
 
2.4 Per deelnemer kan maximaal eenmaal worden meegespeeld en maximaal 1 prijs (1 voor 
zichzelf en 1 voor de genomineerde vriend(in)) worden gewonnen. 
 
2.5 Abitare heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer 
onjuiste, onvolledige en/of misleidende gegevens heeft verstrekt en/of op andere wijze fraude 
pleegt of probeert te plegen en/of niet conform deze Actievoorwaarden handelt. Door uitsluiting kan 
de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs. 
 
2.6 Deelname aan de Actie staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt op de 
dag dat de Actie start en beschikt over een vaste woon- of verblijfplaats in België. 
 
Gegevensverzameling: 
 
3.1 Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verzamelt en verwerkt Abitare de 
persoonsgegevens van de deelnemer (en de door hem/haar genomineerde vriend(in)) in het kader 
van de Actie, onder meer met het oog op het informeren van de winnaars. De persoonsgegevens 
worden verwerkt op basis van artikel 6.1. a) (resp. artikel 6.1 b) wat betreft de gegevens van de 
vriend(in)) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien dit noodzakelijk is ter 
verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de deelnemer 
worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die 
rechtstreeks of onrechtstreeks met Abitare verbonden zijn. Abitare garandeert dat deze ontvangers 
de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de 



persoonsgegevens. De persoonsgegevens verwerkt voor deze actie zullen worden bewaard 
gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.  
 
3.2 De deelnemer heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) 
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen of de verwerking ervan laten 
beperken. Bovendien, heeft hij het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en 
machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten 
doorsturen naar een andere vennootschap. Daartoe dient de deelnemer, met bewijs van identiteit 
(kopie identiteitskaart), een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag te richten aan 
Abitare (Puntstraat 2, 2440 GEEL of info@abitare.be). Alle persoonsgegevens, ook deze die via de 
website www.abitare.be, worden verkregen en verwerkt, zullen vertrouwelijk worden behandeld en 
in geen geval aan derden doorgegeven. 
 
Prijzen: 
 
4.1 Elke unieke deelnemer maakt (ongeacht via welk medium werd deelgenomen) kans op één 
prijs. De volgende prijzen worden verloot: een PACHA Lounge Chair van GUBI t.w.v. 3.000,00 
euro/stuk (personaliseerbaar wat uitvoering betreft) zowel voor de winnende deelnemer als voor de 
vriend(in) die de deelnemer heeft opgegeven in het deelnameformulier (totaal 2 PACHA Lounge 
Chairs). 
 
4.2 Op donderdag 22 december 2022 vindt na afsluiting van de actie om 10u de aanwijzing van de 
prijswinnaar plaats. 
 
4.3 De aanwijzing van de winnaar gebeurt via verificatie van de ingezonden antwoorden: de 
deelnemer die in zijn antwoord het totaal aantal ingestuurde deelnames (de prijsvraag) het dichtst 
benadert, wint. Bij een ex aequo wint de deelnemer die het eerst reageerde met het (meest) juiste 
antwoord. De verificatie gebeurt aan de hand van de digitale data verkregen via het online 
deelnameformulier. 
 
4.4 De prijswinnaar wordt bekend gemaakt op de website van Abitare (abitare.be) op 22 
december 2022 om 12u. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar om binnen de 48u met 
Abitare contact op te nemen (via info@abitare.be) en ook de door hem/haar genomineerde 
vriend(in) ervan te verwittigen dat ook zij/hij contact moet opnemen, om recht te hebben op de prijs. 
Na verloop van deze termijn vervalt/vervallen de prijs/prijzen en blijft/blijven deze toebehoren aan 
Abitare zonder dat de deelnemer noch diens vriend(in) enige aanspraak kan laten gelden. 
 
4.5 De prijs is niet inwisselbaar of overdraagbaar. De prijs is ondeelbaar en kan alleen worden 
aanvaard zoals deze door Abitare wordt toegekend. 
 
4.6 Prijzen die om welke reden dan ook niet worden uitgekeerd, blijven eigendom van Abitare. Bij 
weigering van de prijs komt deze eveneens toe aan Abitare. 
 
Aansprakelijkheid: 
 
5.1 Abitare besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Abitare is niet 
aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname 
aan) de Actie. 
 
5.2 Abitare is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken in de 
door Abitare en/of door derden te verstrekken prijzen. 



 
5.3 Druk-, spel, zet- of andere vergelijkbare fouten kunnen Abitare niet worden tegengeworpen en 
kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Abitare in het leven roepen. 
 
5.4 Abitare is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, welke een deelnemer 
zou lijden verband houdende met het gebruik van de website, de links daarop naar websites van 
derden en/of andere technische faciliteiten. 
 
5.5 Abitare is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het feit dat de website, om welke 
reden dan ook, op enig moment niet (ongestoord) beschikbaar is. De website kan tijdelijk of definitief 
buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. 
 
5.6 Abitare is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met 
deelname aan de Actie maakt. 
 
5.7 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Abitare gelden eveneens voor door 
Abitare ingeschakelde hulppersonen en door haar ingeschakelde derden. 
 
Klachten: 
 
6.1 Eventuele klachten, vragen of opmerkingen over de Actie kunnen schriftelijk, per gewone post 
(Puntstraat 2, 2440 Geel) of per e-mail (info@abitare.be) kenbaar worden gemaakt. Abitare neemt 
naar aanleiding van een klacht binnen 15 werkdagen contact op en oordeelt souverein over het 
gevolg er aan wordt gegeven. 
 
Varia: 
 
7.1 De Actie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook, 
Instagram of andere derden. 
 
7.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden 
vernietigd, is Abitare gerechtigd één of meer van deze bepalingen te vervangen door nieuwe 
bepalingen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen 
benaderen en blijven de overige artikelen onverminderd in stand. 
 
7.3 Op deze Actie is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die in verband 
met deze Actie en/of de Actievoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid 
daarvan daaronder begrepen, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van 
het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. 
 


