Regels voor het winnen van de geweldige Mini Cooper
Dit jaar kun je een geweldige Mini Cooper winnen :-) Lees de regels aandachtig.
Hoe kiezen we de winnaar van de auto?
Alle Overall winnaars SNFC & SOC steken hun slipnummer in de loterijpot, een onschuldige hand van
het publiek trekt de winnaar van de auto op het podium. Eén slipnummer per atleet toegestaan.
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Op elk moment hebben wij het recht om de regels te wijzigen. We kunnen regels toevoegen
of verwijderen.
Foto van de auto op onze posters en website is slechts een ontwerp. Let op: we kunnen het
ontwerp van de auto wijzigen. Er zullen sponsorlogo's op de auto staan.
De auto blijft te allen tijde eigendom van SNFC Events.
Je moet minimaal 18 jaar of ouder zijn.
U kunt maximaal 1 jaar met de auto rijden.
Benzine of diesel niet inbegrepen.
Je moet 1 keer per week een foto van de auto posten op sociale media en SNFC taggen in
deze post.
Je moet een rijbewijs hebben voor minimaal 3 jaar.
o Als u uw rijbewijs minder dan 3 jaar hebt, kunnen we om een aanbetaling vragen
voor verzekeringsdoeleinden. (aanbetaling wordt bepaald door de
verzekeringsmaatschappij)
o De verzekeringsmaatschappij dient uw dossier goed te keuren. Als u niet wordt
goedgekeurd, verliest u het recht op de auto. In dit geval zijn wij niet verplicht om u
geld of andere vergoedingen te geven.
U moet gedomicilieerd zijn in een van de Benelux-landen, Duitsland of Frankrijk.
Alleen de winnende atleet kan de bestuurder van de auto zijn.
Een contract wordt aan de winnaar gepresenteerd voordat we u de auto kunnen geven.
o Als u het niet eens bent met de overeenkomst, kunt u de auto afwijzen. In dit geval
zijn wij niet verplicht om u geld of andere vergoedingen te geven.
Verzekering is inbegrepen in de prijs (onder voorbehoud van goedkeuring van de
verzekeringsmaatschappij)
Wegenbelasting is inbegrepen in de prijs.
Onderhoud van de auto inbegrepen (maximaal gebruik van 30.000km)
o Auto moet worden onderhouden in een van onze geselecteerde BMW-garages.
Als de auto onderhoud nodig heeft, moet u contact opnemen met een van onze
geselecteerde garages.
o Auto moet op tijd worden binnengebracht voor onderhoud.
o Defecten als gevolg van laattijdig onderhoud of slecht onderhoud worden persoonlijk
aan u in rekening gebracht.
o Vervangwagen niet inbegrepen.
o De kosten van alle abnormale slijtage of schade veroorzaakt door onjuist gebruik van
het voertuig worden u in rekening gebracht.
U kunt geen wijzigingen aanbrengen aan de auto zonder onze schriftelijke toestemming.
o U kunt geen technische wijzigingen in de auto aanbrengen. Als er wijzigingen worden
aangebracht, worden de kosten voor het herstellen van de auto in de oorspronkelijke
staat naar u verzonden.
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o Verwijderen of vervangen van onderdelen is niet toegelaten
o Verwijderen van de logo’s of andere toebehoren is niet toegelaten
o U kunt geen logo's toevoegen aan de auto
o ....
In geen geval is SNFC Events aansprakelijk voor schade als gevolg van aanpassingen door u
uitgevoerd, zelfs niet als SNFC Events hiervoor toestemming heeft gegeven.
o Kosten voor deze herstellingen zullen aan u door gefactureerd worden.
Auto moet als uw eigen auto worden behandeld.
o Zorg goed voor de auto
o U moet ervoor zorgen dat de auto elke maand wordt schoongemaakt
Op de laatste dag van het contract wordt de wagen opgehaald bij u thuis. Je moet de auto
schoonmaken voordat hij wordt opgehaald.
o Zo niet, dan zijn de schoonmaakkosten voor u.
Elke adreswijziging moet onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan SNFC Events.
In geen geval is SNFC Events aansprakelijk voor uw gedrag op de weg.
o Verkeersboetes of andere boetes worden naar u doorgestuurd.
In geval van diefstal, verdwijning of vervreemding van de wagen of apparatuur OF diefstal,
verlies of verdwijning van de boorddocumenten of de nummerplaat, meldt u dit onmiddellijk
aan SNFC Events en ten minste binnen 24 uur aan de politie. U moet SNFC Events
onmiddellijk het origineel van het politierapport verstrekken waaruit deze verklaring blijkt,
of, als u geen origineel hebt verkregen, SNFC Events van de politie-eenheid waar de
verklaring werd afgelegd op de hoogte brengen, evenals een kopie van het PV. In geval van
diefstal moeten alle (dubbel ’s van) sleutels ook bij SNFC Events worden afgeleverd.
o In geval van diefstal is SNFC Events niet verplicht een reserve-auto te voorzien of de
gebruiksduur van de auto te verlengen.
De auto kan de Europese Unie nooit verlaten zonder onze schriftelijke toestemming.
De auto is uitgerust met een track & trace-systeem.
Bij overtreding van een van de bovenstaande regels of het contract kunnen we de auto
onmiddellijk en zonder waarschuwing ophalen.

Dit zijn onze standaardregels. U moet nog steeds het huurcontract van de auto ondertekenen en uw
verzekeringsvergunning verkrijgen. Als de eerste winnaar niet in staat is om aan de vereisten voor
het verkrijgen van de auto te voldoen, zullen we een nieuwe trekking houden.
Voor meer informatie kan u ons contacteren via mail: info@snfc.lu
SNFC Events
info@snfc.lu
https://www.facebook.com/SiggisNewFaceClassic/
https://www.instagram.com/snfc.soc.official/

