
REGLEMENT VAN DE WINACTIE - CASHBACK BTW
Actie georganiseerd door Campaway in naam van BCCMA vzw

1. De actie “Cashback BTW” (hierna ‘de actie’ genoemd) wordt 
georganiseerd door Campaway in naam van de vzw Belgian Camping-, 
Caravan and Motorhome Association (hierna ‘BCCMA’), Auguste 
Reyerslaan 207 - B4, B-1030 Brussel, btw BE 0476.806.765 

2. De actie betreft een mogelijke terugbetaling van de BTW (=21%) op 
een aankoop van een motorhome, caravan of accessoire(s)* in één 
van onze deelnemende verkooppunten. De aankoop moet getekend 
worden tijdens de Campaway Days van 24/10/2020 om 10u tot en met 
01/11/2020 om 18u. *Minimum aankoopbedrag accessoires van 300 euro 
excl. BTW.

3. Deelname aan de actie is gratis en kan enkel door zich ter plaatse in 
te schrijven bij één van de deelnemende verkooppunten via een online 
inschrijvingsformulier. 

4. De actie staat open voor elke natuurlijke persoon die minstens 18 jaar 
oud is en die op 24/10/2020 in eigen naam in België is gedomicilieerd.

5. Deelname is slechts mogelijk bij een aankoop van een motorhome of 
caravan of accessoires* bij één van de deelnemende verkooppunten 
tijdens de actiedagen van 24/10/2020 tot en met 01/11/2020. 
Opgelet, om voor de actie in aanmerking te komen, mag de aankoop niet 
via leasing gefinancierd worden. 

6. Elke deelnemer kan met zijn bestelbon één keer deelnemen aan 
de wedstrijd in één van de drie productcategorieën: motorhome, 
caravan of accessoires. Op basis van een wedstrijd- en schiftingsvraag 
zal één winnaar uit elke categorie geselecteerd worden. Deze worden 
persoonlijk gecontacteerd in de week van 9 november 2020.

De winnaars uit de categorie motorhome en caravan winnen elk het 
BTW-bedrag terug op het basis-voertuig vermeld op de deelnemende 
bestelbon (dus opties en extra toevoegingen en  accessoires tellen 
niet mee bij het bepalen van het prijzengeld). Het prijzengeld is 
geplafonneerd op een bedrag van 20.000 euro incl. BTW.

De winnaars uit de categorie accessoires, winnen het BTW-bedrag terug 
vermeld op de deelnemende bestelbon. De bestelbon mag bestaan uit  
verschillende producten, mits minimum aankoopbedrag van 300 euro 
excl. BTW en max. aankoopbedrag van 5.000 euro excl. BTW.

7. Terugbetaling door BCCMA (= de wedstrijdorganisator) zal pas 
gebeuren na volledige betaling van de factuur door de winnaar aan het 
verkooppunt; na levering van de bestelling en op vertoon van de factuur.
 
8. Bestellingen die achteraf geannuleerd worden (waarop de gewonnen 
prijs betrekking heeft), maken de prijs teniet en de wedstrijdorganisator 
is geen enkele vergoeding schuldig. Bestellingen die achteraf gewijzigd 
worden (waarop de gewonnen prijs betrekking heeft), kunnen het 
‘gewonnen’ bedrag van de prijs niet meer verhogen. Bij wijziging van 
een bestelling (waarop de gewonnen prijs betrekking heeft) achteraf 
naar een ‘goedkopere’ aankoop, zal het gewonnen prijsbedrag echter 
wel verlaagd worden, bepaald door de correcte BTW op de aangepaste 
bestelling.

9. De in het kader van deze actie aangeboden cashback is niet overdraag-
baar en kan in geen geval worden geruild tegen andere producten of 
diensten. De toekenning van deze cashback kan in geen geval worden 
betwist, behoudens grove of opzettelijke fout van BCCMA.

10. Tenzij zij een zware of opzettelijke fout hebben begaan, kunnen 
noch BCCMA, noch de deelnemende verkooppunten aan deze actie, 
noch eventuele andere derden waarop in het kader van deze actie een 
beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor enige schade 
die voortvloeit uit de organisatie van deze actie, met inbegrip van de 
deelname aan de actie en de toekenning van de cashback. Onder hetzelfde 
voorbehoud kunnen noch BCCMA, noch voormelde personen aansprakelijk 
worden gesteld voor enig technisch probleem dat zich voordoet tijdens het 
verloop van deze actie bij henzelf, een deelnemer aan de actie en/of een 
derde en dat leidt tot een onderbreking van de actie, een vertraging in de 
deelname aan of de organisatie van de actie of een wijziging of verlies van de 
gegevens van een persoon die aan de actie deelneemt. Als de actie wegens 
overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis buiten de wil van BCCMA 
moet worden geannuleerd, onderbroken of gewijzigd, is BCCMA daarvoor in 
geen geval schadevergoeding verschuldigd.

11. Alle deelnemers verliezen hun recht op een cashback indien blijkt dat 
bedrieglijke praktijken werden gebruikt, ongeacht in welke vorm, of indien 
te kwader trouw onwettige afspraken werden gemaakt tussen deelnemers. 
BCCMA behoudt zich het recht voor om, in voorkomend geval, de teruggave 
van de cashback te eisen of de betrokken deelnemers uit te sluiten van 
elke deelname aan toekomstige acties en wedstrijden georganiseerd door 
BCCMA. De uitsluiting kan in geen geval worden betwist, behoudens grove 
of opzettelijke fout van BCCMA.

12. Over deze actie wordt geen informatie uitgewisseld, met uitzondering 
van de communicatie over onderhavig reglement, dat beschikbaar is op 
campaway.be en op eenvoudige aanvraag.

13. De in het kader van deze actie verzamelde informatie en persoons-
gegevens worden door BCCMA vzw, Auguste Reyerslaan 207 B4,  
1030  Brussel,  verwerkt voor deze wedstrijd en voor toekomstige 
marketingcommunicatie van BCCMA-gerelateerde diensten  (tenzij u 
zich kosteloos verzet tegen directe marketing). U kan de gegevens die op 
u betrekking hebben, raadplegen en laten corrigeren. U kan ook om de 
wissing ervan of de beperking wat de u betreffende gegevensverwerking 
verzoeken alsmede zich verzetten tegen de verwerking. U hebt bovendien 
het recht op overdraagbaarheid van de gegevens. Voor meer informatie 
gelieve artikel 5 (Rechten ter bescherming van uw persoonsgegevens) van 
de Privacyverklaring van Campaway te raadplegen op www;campaway.
be. Voor alle vragen, kan u contact opnemen met onze verantwoordelijke 
medewerker op gi@bccma.be

14. Iedere deelnemer aan de actie wordt geacht kennis te hebben genomen 
van de inhoud van dit reglement. Deelname aan deze actie impliceert dat de 
deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt 
en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren genomen wordt om 
het goede verloop van de actie te waarborgen.

15. Het Belgisch recht is van toepassing op de actie.

16. Niet helemaal tevreden? Neem contact op via info@campaway.be

CAMPAWAY/CAMPAWAY DAYS is een inititiatief van BCCMA vzw
Auguste Reyerslaan 207 bus 4 - 1030 Brussel - info@campaway.be


