
  

WEDSTRIJDREGLEMENT  
GEORGANISEERD DOOR DECATHLON  

  

GREAT Challenge 

 Neem vanaf 3 februari zes weken lang deel aan onze GREAT Challenge op de DECATHLON COACH-
app. Aan het einde van de Challenge krijg je van ons een cadeaubon van € 30 die je in de winkel en op 
decathlon.be voor een door jou gekozen artikel kunt gebruiken. 

Je kunt enkel deelnemen als:  

➢ je minimaal 18 jaar oud bent of toestemming van je ouders hebt; 

➢ je het reglement van de Challenge gelezen hebt; 

➢ je tot op het einde deelneemt aan de GREAT Challenge 

 
ARTIKEL 1 – ORGANISATOR VAN DE WEDSTRIJD 
 
De onderneming Decathlon Belgium nv (hierna “de Organisator”), met hoofdkantoor in de Jules Bordetlaan 1 in 1140 
Evere, organiseert een gratis wedstrijd zonder aankoopverplichting onder de naam “MY GREAT CHALLENGE“ (hierna 
“de wedstrijd”) die uitsluitend verloopt op de DECATHLON COACH applicatie van 3 februari tot 15 maart. 
 
ARTIKEL 2 – DUUR VAN DE WEDSTRIJD 
 
De wedstrijd loopt van 3 februari tot 15 maart. 
 
ARTIKEL 3 – DEELNAMEVOORWAARDEN 
 
De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar die heeft ingestemd met dit reglement, met 
uitzondering van alle personen die hebben meegewerkt aan de uitwerking van de wedstrijd en van hun naaste 
familieleden. 
 
Elke minderjarige deelnemer moet niettemin de voorafgaande toelating van een van zijn ouders of wettelijke voogd 
verkrijgen om deel te nemen aan de Wedstrijd, die in dit geval akkoord gaat met dit reglement met betrekking tot de 
deelname van de minderjarige aan de Wedstrijd.  De Organisator kan elke minderjarige deelnemer en/of winnaar 
vragen om het bewijs van deze toelating te leveren en desgevallend een deelnemer die geen toelating kan 
voorleggen, diskwalificeren. De Organisator behoudt zich het recht om een andere winnaar te kiezen indien de 
oorspronkelijke, indien hij minderjarig is, niet voldoende bewijs heeft kunnen leveren van deze toestemming.  
 
De loutere deelname aan dit spel houdt de duidelijke en eenvoudige aanvaarding in, zonder voorbehoud, van dit 
reglement. 



  

 
 
ARTIKEL 4 – WIJZE VAN DEELNAME 
 

Om aan de Challenge deel te nemen, moet elke deelnemer de DECATHLON COACH-app gedownload hebben en in de 
app de GREAT Challenge van zijn keuze geselecteerd hebben: 

- GREAT Challenge #1 

- GREAT Challenge #2 

- GREAT Challenge #3   

Meer in het bijzonder impliceert de deelname dat de deelnemer: 

- de gratis app DECATHLON COACH op zijn smartphone gedownload heeft; 

- één van de GREAT Challenges in de PILATES-coachingprogramma's gekozen heeft; 

- alle sessies van de GREAT Challenge heeft afgerond. 

Tijdens de hele duur van de wedstrijd is slechts één deelname per persoon toegestaan.  
 
ARTIKEL 5 – AANDUIDEN VAN DE WINNAARS 

De deelnemers die alle sessies van de GREAT Challenge tussen 3 februari en 15 maart afgerond zullen hebben, 
winnen de prijs. 

De winnaars worden gecontacteerd via e-mail. Ze ontvangen de cadeaubon van € 30 via e-mail in digitaal formaat. 

ARTIKEL 6 – PRIJZEN 

De winnaars van de Challenge winnen een cadeaubon van € 30, geldig in de winkel en op decathlon.be 

Deze prijzen kunnen in geen geval worden ingeruild tegen hun tegenwaarde in geld.  
 
De organisator draagt geen aansprakelijkheid voor het gebruiken of niet-gebruiken, of zelfs verkopen, van de prijs 
door de winnaar. 
 
ARTIKEL 7 – IDENTIFICATIE VAN DE WINNAARS EN UITSLUITING VAN DEELNAME 
 
De deelnemers en de winnaars geven hun toestemming voor een controle van hun identiteit.  De niet-naleving van dit 
reglement en elke fraude of poging tot valsspelen, op wat voor manier dan ook, leidt simpelweg tot een uitsluiting 
van de fraudepleger. 
 
ARTIKEL 8 – BESCHERMING VAN DE PRIVACY 
 



  

Door deel te nemen aan de GREAT Challenge stemmen de deelnemers in met het verzamelen en gebruiken van 
persoonlijke gegevens door de Organisator.  In overeenstemming met de Algemene verordening inzake 
gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden, zijn de persoonsgegevens die in het kader 
van de Wedstrijd door de Organisator worden verwerkt uitsluitend bedoeld om de Wedstrijd uit te voeren, met name 
om te kunnen communiceren met de deelnemers aan de Wedstrijd en om alle noodzakelijke controles uit te voeren 
om het goede verloop van de Wedstrijd te waarborgen, in het bijzonder met het oog op de preventie en controle van 
eventuele fraude.  Deze gegevens worden gedurende de looptijd van de Wedstrijd bewaard en na afloop ervan 
verwijderd. 
 
Door hun deelname aan de wedstrijd stemmen de deelnemers ermee in dat hun persoonsgegevens worden 
verzameld en aangewend door de organisator.  In overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) die van kracht werd op 25 mei 2018, zijn de door de organisator verwerkte 
persoonsgegevens uitsluitend bestemd voor de uitvoering van de wedstrijd, meer bepaald om in contact te kunnen 
treden met de deelnemers aan de wedstrijd; om alle nuttige controles te kunnen uitvoeren als garantie voor het 
goede verloop van de wedstrijd, meer bepaald voor de preventie van en de controle op eventuele fraudegevallen. 
Deze gegevens zullen worden bewaard tijdens de duur van de wedstrijd en zullen worden geschrapt daarna. 
 
Voor elke inzameling van persoonsgegevens en/of elk gebruik voor andere doeleinden dan die welke in dit reglement 
zijn vermeld, is de uitdrukkelijke instemming van de deelnemer vereist.  
 
Elke deelnemer kan gratis, op simpel verzoek aan de organisator per e-mail op het adres: 
personaldatabelgium@decathlon.net, vragen welke persoonsgegevens over hem worden bijgehouden en, zo nodig, 
verzoeken om de correctie en/of het wissen van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens, en om een eenvoudige 
schrapping ervan.  In dit verband wordt erop gewezen dat elk verzoek om deze gegevens te schrappen, op wat voor 
manier dan ook, tijdens de duur van de wedstrijd kan leiden tot de annulering van de inschrijving voor de wedstrijd. 
 
De meerderjarige deelnemer of een van beide ouders of de wettelijke voogd van een minderjarige deelnemer verbindt 
zich ertoe om de auteursrechten voor de reproductie en het gebruik van zijn werk in het kader van de (promotie van 
de) wedstrijd vrij te geven en er geen aanspraak op te maken. De deelnemer geeft tegelijk de toestemming aan de 
organisator om zijn eigen naam te gebruiken in het kader van zijn publicaties. De meerderjarige deelnemer of een 
van beide ouders of de wettelijke voogd van een minderjarige deelnemer vrijwaart de organisator uitdrukkelijk voor 
werkelijk elke actie die tegen hem zou worden opgestart wegens schending van het beeldrecht of in naam van een 
persoon van wie hij de foto heeft ingediend tijdens de wedstrijd. De deelnemer stelt de organisator schadeloos voor 
alle geleden schade, met inbegrip van de eventuele gerechtskosten en adviezen. 
 
ARTIKEL 9 – ALGEMEEN 
 
De loutere deelname aan de wedstrijd houdt op zichzelf in dat elke deelnemer dit reglement volledig en zonder 
voorbehoud naleeft, met inbegrip van alle beslissingen die over hem worden genomen door de organisator.  
 
Elke klacht over deze wedstrijd moet per aangetekende brief met ontvangstbewijs worden betekend aan de 
organisator binnen tien dagen na het plaatsvinden van de gebeurtenis die aanleiding heeft gegeven tot de klacht.  Na 
deze termijn wordt de klacht automatisch en van rechtswege beschouwd als nietig en niet gebeurd en, bovendien, 
verjaard.  
 



  

Elk geschil met betrekking tot deze wedstrijd valt hoe dan ook exclusief onder de jurisdictie en de bevoegdheid van 
de rechtbanken van Brussel. Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing.  
 
De eventuele nietigheid van een of meer bepalingen van dit reglement tast de rest van de overeenkomst, die perfect 
geldig blijft, niet aan. De bepaling die eventueel getroffen wordt door nietigheid in de formulering, moet trouwens 
zoveel mogelijk worden geïnterpreteerd op een manier die zo dicht mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke wil van de 
partijen, met het oog op een vervanging ervan door een geldige bepaling die een resultaat oplevert dat het 
oorspronkelijke resultaat dat de partijen beoogden te behalen met de nietig verklaarde bepaling, zo dicht mogelijk 
benadert. Deze geldige bepaling zal worden opgenomen in de overeenkomst en zal worden geacht steeds deel ervan 
te hebben uitgemaakt.  
 
De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deelname 
aan de wedstrijd, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, al dan niet lichamelijk, toegebracht aan personen, 
deelnemers of hun materiaal (hardware en software), aan winnaars of personen die hen begeleiden, meer bepaald ter 
gelegenheid van de deelname aan de wedstrijd of bij het nemen van de foto's. Deze ontheffing van aansprakelijkheid 
geldt ook voor technische storingen en/of gebreken met betrekking tot de gebruikte hardware en software die de 
deelname aan de wedstrijd tijdelijk, onmogelijk of erg moeilijk zouden maken, of zelfs zouden afbreken. 
 
De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd in te korten, te verlengen, aan te passen of te annuleren 
als de omstandigheden dat vragen, zonder dat zijn aansprakelijkheid hierdoor in het geding kan worden gebracht. Er 
kan geen enkele schadevergoeding worden geëist op grond hiervan. Deze wijzigingen kunnen voorafgaand worden 
meegedeeld met alle geschikte middelen, onder meer via Facebook.   
 
 

*** 


