
ACTIEVOORWAARDEN  MICHELIN E.PRIMACY KENNISTEST 
 
1. Algemeen 
 
1.1 Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de door DS Automobiles Nederland georganiseerde 

actie ‘MICHELIN e.PRIMACY Kennistest’ (verder te noemen: de actie). 
 
1.2  De actie loopt op www.dsautomobiles.nl van 21 juni tot en met 31 juli 2021 (verder te noemen: 

actieperiode). 
 

1.4 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze 
actievoorwaarden. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze 
actievoorwaarden. Over de inhoud van deze actievoorwaarden kan bijgevolg niet worden 
gecorrespondeerd. 
 

1.5 Alle werknemers van DS Automobiles en bij DS Automobiles gedetacheerde personen en andere 
personen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken, evenals inwonende leden van het 
gezin, zijn van deelname aan deze specifieke actie uitgesloten. 
 

1.6 DS Automobiles behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te 
zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal 
op dsautomobiles.nl geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging. De deelnemer 
wordt geacht deze website regelmatig in de gaten te houden. 

 
1.7 Na afloop van de actieperiode wordt op maandag 2 augustus 2021 één winnaar geselecteerd en 

geïnformeerd. Hij/zij wint de prijs die onder het kopje ‘Prijs’ in deze actievoorwaarden staat vermeld. 
 
1.8 Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden; 
 
1.9 Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan dat hij/zij gedurende de actieperiode via een 

persoonlijk emailbericht door DS Automobiles Nederland mag worden benaderd; 
 
1.10  Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.  
  
2. Prijs 
 
2.1 Onder alle deelnemers van deze actie wordt één winnaar geselecteerd. Hij/zij wint een ‘Bongo bon 

Michelin Sterrenrestaurants’ t.w.v. €149,90 (verder te noemen: de Prijs). 
 
2.2 De winnaar wordt per email geïnformeerd op het door hem/haar opgegeven mailadres. 
 
2.3 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten en diensten. 
 
2.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 

http://www.dsautomobiles.nl/


3. Deelname 
 
3.1 Deelname aan de actie is gratis. 
 
3.2 Deelname is in alle gevallen vrijwillig en niet afhankelijk van de aankoop van producten of diensten. 

Deelname is alleen mogelijk indien: 
•  Hij/zij een feitelijke woon- en verblijfplaats in Nederland heeft;  
•  Zijn/haar gegevens correct heeft ingevuld. 
 
4. Bepaling winnaar  
 
4.1 Onder de deelnemers van deze actie wordt op onafhankelijke wijze automatisch één winnaar uit het 

systeem geselecteerd en geïnformeerd. Hij/zij wint de Prijs en wordt per mail op de hoogte gebracht; 
 
4.2 De winnaar dient binnen 10 werkdagen te reageren op het emailbericht die hij/zij ontvangt van DS 

Automobiles op het door hem/haar opgegeven mailadres. Wanneer de winnaar niet binnen 10 
werkdagen na de datum van versturen heeft gereageerd, vervalt automatisch de aanspraak op de 
prijs;   

 
5. Te verrichten prestatie en bepaling winnaar 
5.1 Om kans te maken op de prijs dient de deelnemer aan alle volgende voorwaarden te voldoen: 

 Hij/zij moet hebben deelgenomen aan de actie op website van DS Automobiles 
Nederland; 

 Hij/zij moet twee vragen correct beantwoorden; 
 Hij/zij moet zijn/ haar feitelijke woon-verblijfplaats in Nederland hebben en 

zijn/haar e-mailadres + naam correct hebben ingevuld. 
 
Indien niet aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, vervalt het recht op de prijs; 

 
6. Uitsluitingen 
 
6.1 Deelnemers die onjuiste gegevens over zichzelf opgeven worden uitgesloten van deelname. 

 
6.2 DS Automobiles behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van de actie, 

wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft 
overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze juridisch 
ontoelaatbaar heeft gehandeld. 

 
6.3 DS Automobiles is niet aansprakelijk voor enig verlies, vertraging of letsel door de gewonnen prijs in 

welke vorm dan ook. Op de gewonnen en/of te winnen prijzen is enkel de gebruikelijke garantie van 
de fabrikant en/of leverancier van toepassing indien deze bestaat en van toepassing is. 

 
6.4 DS Automobiles besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties en het 

beheer van haar websites. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte 
informatie niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten of 



andere door DS Automobiles openbaar gemaakte (promotionele) materialen, kunnen niet aan DS 
Automobiles worden tegengeworpen noch enige verplichting aan DS Automobiles doen ontstaan.  
DS Automobiles aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van ingeleverde 
deelnameformulieren en/of bijlagen of voor de opgave van verkeerde of onvolledige 
(persoons)gegevens door een deelnemer. 

 
6.5 DS Automobiles is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade veroorzaakt door technische of 

redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade 
die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet 
beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden. 

 
6.6 DS Automobiles is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor de kosten die door de deelnemer 

aan de actie zijn gemaakt met betrekking tot deelname aan de actie of verdere gebruikmaking van de 
prijs. 

 
7.            Behandeling van gegevens: 
 
7.1         Hoe verwerken  wij uw persoonsgegevens 

De  persoonsgegevens die u in het kader van deze actie aan DS Automobiles Nederland doorgeeft 
worden verwerkt  om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. DS Automobiles Nederland bewaart 
uw gegevens niet langer dan nodig is voor het beoogde doel. Tevens kunnen de gegevens, indien u 
hiervoor toestemming heeft gegeven, worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, 
diensten en interessante aanbiedingen van DS Automobiles Nederland per email. 

 
7.2        In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG') heeft u het recht 

op informatie en toegang, recht op rectificatie, recht op gegevenswissing, recht op beperking van de 
verwerking, recht op het verkrijgen van een kopie van uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden 
of om deze aan een aanbieder naar keuze te verstrekken (‘recht op overdraagbaarheid van gegevens’), 
het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze worden 
verwerkt voor direct marketingdoeleinden of wanneer de verwerking is gebaseerd op een 
gerechtvaardigd belang. U kunt uw toestemming ook op elk moment intrekken, indien de verwerking 
gebaseerd is op uw toestemming. Hiertoe kunt u contact met ons op te nemen via een e-mail aan: 
privacyrights-ds@mpsa.com, of een brief met het verzoek te zenden aan: DS Automobiles Nederland, 
Privacy Rights DS, Postbus 12420, 1100 AK Amsterdam.  
 

7.3        Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden strikt 
vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving verwerkt. 

 
7.4        Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door DS Automobiles Nederland vindt u 

op https://www.dsautomobiles.nl/privacy-policy  
 
Opgemaakt te Amsterdam, 18 juni 2021 
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