
REGLEMENT – TOTAL – Zonnepanelen 

 

 

ARTIKEL 1 – VOORWERP VAN DIT REGLEMENT  

De wedstrijd “Zonnepanelen” (hierna “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door de Naamloze Vennootschap ProxiFuel, waarvan 

de maatschappelijke zetel gevestigd is in Handelsstraat 113/Rue du Commerce 113, 1040 Brussel (BCE. 0407.234.704) (hierna 

“Organisator”). Door deel te nemen aan deze Wedstrijd, verklaren de deelnemers akkoord te gaan met de toepasselijkheid 

en alle voorwaarden van het huidige reglement (hierna “Reglement”).  

Dit is een Wedstrijd die begint op 09/10/2017 en eindigt op 17/11/2017 om 17:00 uur.  

 

Deze Wedstrijd wordt uitsluitend op het Belgisch grondgebied gehouden.  

 

ARTIKEL 2 – DEELNEMERS  

De Wedstrijd begint op 09/10/2017 en eindigt op 17/11/2017 om 17.00 uur. 

 

De Wedstrijd is toegankelijk voor elke persoon van minimum 18 jaar met hoofdverblijfplaats in België, met uitzondering van 

de Organisator van deze Wedstrijd en alle rechtstreekse of onrechtstreekse werknemers van de Organisator, en alle 

personen die zouden hebben deelgenomen aan de uitwerking van deze Wedstrijd. Zijn eveneens uitgesloten van het recht 

tot deelname aan deze Wedstrijd: alle eerstegraads familieleden van de personen bedoeld in de bovenstaande zin, evenals 

alle andere personen met eenzelfde hoofdverblijfplaats.   

 

ARTIKEL 3 – MODALITEITEN VAN DE DEELNAME  

Om deel te nemen, moet de deelnemer: 

Een aankoop van minstens 500 liter TOTAL mazout Ultra doen; online via het bestelformulier op de website 

www.25ansdelectricite.be of telefonisch via het lokaal - of algemeen nummer, waarbij de aankoop geregistreerd wordt door 

de antennes van ProxiFuel. Deelname aan de Wedstrijd is alleen mogelijk gedurende de Wedstrijdduur. 

De eerste wedstrijdvraag juist beantwoorden en zo precies mogelijk antwoorden op de schiftingsvraag (het aantal verkochte 

liters Total Mazout Ultra door ProxiFuel in 2016). 

Per adres, kan er slechts één keer worden deelgenomen aan de Wedstrijd. 

Alle kosten die voortvloeien uit de deelname aan de Wedstrijd (telefoon, internetverbinding, verplaatsingen …) zijn volledig 

ten laste van de deelnemer. In geen enkel geval kunnen de deelnemers de terugbetaling van hun kosten aan de Organisator 

vragen.  

Georganiseerde en/of collectieve deelnamen aan deze Wedstrijd worden beschouwd als misbruiken en zullen automatisch 

leiden tot de uitsluiting van deelnemers van dergelijke praktijken.  

De deelname met behulp van een programma of een ander middel dan het programma van de website, evenals de 

aanpassing/manipulatie van deze laatste, is verboden en zal leiden tot uitsluiting en desgevallend juridische vervolgingen 

voor inbreuk op de auteursrechten en/of andere rechten.  

 

ARTIKEL 4 – DE PRIJZEN  

De Wedstrijd heeft de volgende prijzen: 

Een complete installatie zonnepanelen van het merk Sunpower (serie: E-20-327) met een vermogen van 4,6kWp, bestaande 

uit 14 modules van 327 W en een omvormer van het merk SMA. De prijs heeft een marktwaarde van 8.300 € excl. BTW (6% 

voor residentiële woningen ouder dan 10 jaar en 21% voor woning jonger dan 10 jaar of nieuwbouw). Een extra structuur 

voor een installatie op plat dak is inbegrepen in de prijs. Eveneens als alle werken en diensten (keuringsdossier, elektronische 

keuring en aanmelding).  

 

De installatie zal uitgevoerd worden door een geautoriseerde partner van Sunpower. 

 

Alvorens de installatie uit te voeren, zal er een technisch bezoek plaatsvinden bij de klant. De installatie zal enkel uitgevoerd 

worden, indien het dak van de klant voldoet aan alle voorwaarden, bepaald door de geautoriseerde partner van Sunpower.  

 

http://www.25ansdelectricite.be/


Deze voorwaarden hebben onder andere betrekking op de grootte en de oriëntatie van het dak. Deze lijst is niet exhaustief. 

 

Indien deze voorwaarden niet ingelost kunnen worden, dan kan de klant zich beroepen op het recht om te bepalen op welk 

adres de installatie geïnstalleerd moet worden (Artikel 6). Indien de klant geen geschikt adres kan aanduiden voor 31/12/2017, 

dan zal de Organisatie een andere winnaar aanduiden op basis van de antwoorden op de wedstrijdvragen.  

ARTIKEL 5 – MODALITEITEN VAN DE WEDSTRIJD 

De Wedstrijd verloopt als volgt: 

Elke deelnemer doet een aankoop van minstens 500 liter TOTAL mazout Ultra; online via het bestelformulier op de website 

www.25jaarelektriciteit.be of telefonisch via het lokaal – of algemeen nummer, waarbij de aankoop geregistreerd wordt door 

de antennes van ProxiFuel. 

Vervolgens, moet de deelnemer de twee wedstrijdvragen juist beantwoorden en zo precies mogelijk antwoorden op de 

schiftingsvraag. 

De winnaar is de deelnemer, die de wedstrijdvraag juist beantwoord heeft en de schiftingsvraag eveneens juist beantwoord 

hebben of het bij benadering meest accurate antwoord geleverd hebben.  

 

ARTIKEL 6 – UITREIKING VAN DE PRIJZEN  

Na de hierboven vermelde etappes zal de winnaar persoonlijk verwittigd worden in de loop van de november.  

 

De winnaar zal persoonlijk verwittigd worden door ProxiFuel. In de eerste plaats zal er een overeenkomst opgesteld worden 

tussen Sunpower, de installateur en de winnaar de actie voor het installeren van de panelen. Vervolgens zal er in overleg met 

Sunpower en hun installateur een moment bepaald worden voor de installatie van de zonnepanelen, indien de voorwaarden 

voor de plaatsing voldoen aan de omschreven voorwaarden in artikel 4.  
 

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van de Organisator. Bij weigering of niet 

aanvaarding van een prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgereikt. 

 
De winnaar heeft het recht om te bepalen op welk adres de prijs geïnstalleerd moet worden, zolang het adres voldoet aan de 

voorwaarden voor de installatie, zoals omschreven in artikel 4.  

 

ARTIKEL 7 – AANSPRAKELIJKHEID  

Onder voorbehoud van een grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, kunnen noch de Organisator, noch haar personeel, 

noch derden die worden ingeschakeld in het kader van de Wedstrijd aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of 

indirecte schade, van welke aard dan ook, die zou ontstaan door of in verband met de deelname aan de Wedstrijd of zou 

voortvloeien uit de organisatie ervan, de bekendmaking van de winnaars of de (niet) toekenning van de prijzen, ongeacht de 

oorzaak, oorsprong of de gevolgen daarvan, ook als de Organisator geïnformeerd wordt over de risico's van dergelijke 

schade. 

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle feiten die niet aan haar kunnen worden toegeschreven, zoals 

een slechte werking van de telefoonlijnen, het niet beschikbaar zijn van de website www.proxifuel.be of een technisch defect 

dat de voortzetting van de Wedstrijd onmogelijk maakt, een onderbreking van telefoonverbindingen, defecten aan het 

internet netwerk die het goede verloop van de Wedstrijd beletten, onderbrekingen, overdracht termijnen van gegevens, 

defecten aan de computer of de mobiele telefoon  van de deelnemer of elk ander probleem in verband met het 

communicatienetwerk, servers, leveranciers van internettoegangen, mobiele telefoonnetwerken, computeruitrustingen of 

software, het verlies van gegevens, gevolgen van eender welk virus, afwijking, technisch, materieel of software gebrek van 

eender welke aard, dat de mogelijkheid om aan de Wedstrijd deel te nemen heeft belet of heeft beperkt of dat het systeem 

van een deelnemer heeft beschadigd, of een fout in de bezorging van de prijzen. 

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die inherent zijn aan de website en/of aan 

het mailsysteem. De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor een eventuele incompatibiliteit tussen 

de technologieën die in het kader van deze Wedstrijd worden gebruikt, en de configuratie van het materieel en/of de 

software die de deelnemer gebruikt.  

Elke deelnemer zal alle maatregelen treffen die er nodig zijn om zijn eigen gegevens en/of de software op zijn 

computermaterieel te beschermen tegen elke schade die eraan zou kunnen worden toegebracht.  

 

De deelnemers zijn volledig en geheel verantwoordelijk voor de verbinding met de website en de deelname aan de 

Wedstrijd. 

http://www.25jaarelektriciteit.be/


Voor de installatie zal er een technisch dossier opgemaakt worden door de geautoriseerde partner van Sunpower op naam 

van de winnaar. De 25 jaar garantie zal vervat zijn in dit technisch dossier. De garantie, die toegekend wordt door de 

installateur en Sunpower, heeft enkel betrekking op de panelen en niet op de omvormer.  

De Organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van overmacht, gebeurtenissen buiten 

haar wil om of ingeval van gerechtvaardigde noodzaak, zij ertoe gebracht wordt om het spel in te korten, te verlengen, uit te 

stellen, te wijzigen of te annuleren op eender welk moment indien de omstandigheden dit vereisen.   

 

ARTIKEL 8 – ONREGELMATIGHEDEN EN BESLISSINGEN VAN DE ORGANISATOR 

Het is streng verboden om door middel van eender welk procedé de voorgestelde spelinstellingen te wijzigen of te pogen 

deze te wijzigen, meer bepaald om de resultaten of elk element te wijzigen dat bepalend kan zijn voor de uitslag van de 

Wedstrijd en voor de winnaars van de Wedstrijd. De Organisator behoudt zich het recht voor om de gelijkheid van kansen 

tussen alle deelnemers te respecteren, meer bepaald door middel van een wettelijke bepaling of eender welk ander middel 

dat zij geschikt acht. 

  

De Organisator behoudt zich het recht voor om een deelnemer – en desgevallend een winnaar – uit te sluiten indien hij 

vaststelt of vermoedt dat deze heeft geprobeerd om aan het legitieme verloop van de Wedstrijd schade toe te brengen door 

middel van vals spelen, piraterij of andere frauduleuze, misleidende of oneerlijke praktijken (en dit met inbegrip van het 

genereren van deelnames of stemmen door middel van script, macro, robotten, programma’s of andere geautomatiseerde 

middelen). 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de juistheid van de gegevens te controleren. Elke aanwijzing van een valse 

identiteit of valse adresgegevens zal automatisch leiden tot uitsluiting uit de Wedstrijd.  

 

De Organisator kan op elk moment een persoon voor een bepaalde periode uitsluiten van deelname aan de wedstrijden die 

door ProxiFuel N.V. worden georganiseerd, wanneer één van de deelnamevoorwaarden wordt geschonden of ingeval van 

misbruik, fraude of deelname die een wedstrijd kunnen schaden.  

Ingeval van overmacht, indien er zich onvoorziene gevallen zouden voordoen of ingeval van betwisting, zal de Organisator de 

nodige beslissingen kunnen nemen om te zorgen voor het goede verloop van de Wedstrijd. 

Elke situatie die niet door het reglement voorzien is, zal aan de Organisator worden voorgelegd.  

 

Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de Organisator met betrekking tot de selectie van de winnaars of alle 

mogelijke interpretaties van het Reglement. De beslissingen van de Organisator zijn soeverein en zonder tegenspraak. 

 
ARTIKEL 9 – PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS   

De deelnemers worden op de hoogte gesteld dat hun namen en hun gegevens door een computersysteem worden verwerkt 

met het oog op het verloop van de Wedstrijd, de aanduiding van de winnaars, de overhandiging van de prijzen en eventuele 

andere doeleinden verbonden aan de uitvoering van de Wedstrijd. De Organisator is de enige bestemmeling van de 

nominatieve gegevens.  

 

In navolging van de wet van 08/12/1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 

persoonsgegevens, beschikken de deelnemers over het recht om de hen betreffende nominatieve gegevens in te zien, te 

corrigeren en te verwijderen. Zij kunnen dit recht uitoefenen door middel van een eenvoudig schriftelijk verzoek aan ProxiFuel 

N.V., Handelsstraat 113/Rue du Commerce 113, 1040 Brussel (BCE. 0407.234.704). 

ARTIKEL 10 - REGLEMENT 

Over deze Wedstrijd, waarvan het volledige Reglement beschikbaar is op de website http://www.25jaarelektriciteit.be, zal op 

geen enkele wijze correspondentie worden gevoerd, met uitzondering van het opsturen van dit Reglement op schriftelijk 

verzoek met een voorgefrankeerde en geadresseerde envelop, dat uiterlijk voor 31/03/2017 naar het volgende adres moet 

worden gestuurd: ProxiFuel N.V., Handelsstraat 113/Rue du Commerce 113, 1040 Brussel. 

 

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving. Ingeval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.  

 

Indien één of meer bepalingen van dit Reglement nietig zijn of worden vernietigd, behouden de andere bepalingen van het 

Reglement hun volledige rechtskracht. De Organisator is gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die 

zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te 

zijn. 

 


