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Reglement

Artikel 1 : De organisator: CCV Belgium gelegen te Ter Waarde 50, 8900 Ieper.
De deelnemer: de natuurlijke persoon zoals beschreven in artikel 1-2 die 
deelneemt aan de wedstrijd. 
De wedstrijd: ‘‘Win een jaar elektronische betalingen”, die wordt 
gehouden zoals beschreven in artikel 4-7. 

Het onderstaand reglement is van toepassing op de 
wedstrijd ‘‘Win een jaar elektronische betalingen”.

Definities

Artikel 2 : De deelname aan deze wedstrijd staat open voor natuurlijke personen 
die in België wonen, over een ondernemingsnummer beschikken en nog 
geen elektronische betaaloplossing hebben in hun onderneming. Per 
ondernemingsnummer wordt slechts één deelname aanvaard. De 
deelnemers van deze wedstrijd dienen  achttien (18) jaar of ouder te 
zijn. De werknemers van CCV Group mogen niet deelnemen aan de 
wedstrijd. 

Door aan de wedstrijd deel te nemen, gaan de deelnemers 
onvoorwaardelijk akkoord met de spelregels en dit  wedstrijdreglement. 

De organisator kan te allen tijde een deelnemer van deelname uitsluiten 
in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in 
geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw. Elke 
poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting 
van de betrokken deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, 
onverminderd de overige rechtsmiddelen van de organisator.

De organisator behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te 
beëindigen wanneer dit  gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene 
omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. De organisator 
maakt deze beoordeling naar eigen inzicht.

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de 
wedstrijd moet worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld of 
geannuleerd door omstandigheden buiten zijn wil om. De organisator 
kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor technische problemen  
die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd 
bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van 
mailberichten, de laattijdige ontvangst, uploaden van de afbeelding de 
identificatie van de verzender, enz.

Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 
voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.
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Voorwaarden



Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd moet de deelnemer tijdens de 
looptijd van de wedstrijd zich rechtstreeks bij CCV hebben gecommitteerd 
aan en door CCV geaccepteerd zijn voor een aankoop of huur (minimum 1 
jaar) van een nieuwe CCV Compact A77 of CCV Mobile A920 
betaalterminal met transactieverwerking en minimaal service Basic.  
Deelname gebeurt automatisch na aankoop of huur van de 
desbetreffende betaaloplossingen en vereist geen extra contactgegevens 
dan diegene nodig voor de aanvraag van de betaalterminal. 

Deelname aan deze wedstrijd is kosteloos, in die zin dat de deelnemer geen 
inschrijvingsgeld en geen andere deelnamekosten betaalt. De aanschaf of 
huur van de betaalterminal is voor eigen rekening van de deelnemer. De 
deelnemer staat tevens zelf in voor overige kosten die hij of zij zelf en op 
eigen initiatief maakt.

Elk persoon kan slechts 1x deelnemen. Enkel deelnemers die voor 
deelname nog geen elektronische betaaloplossing hadden in de 
onderneming kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Ondernemers die een 
oude betaalterminal inruilen of overstappen van betaalleverancier kunnen 
niet deelnemen en kunnen dus ook niet tot de winnaars behoren. 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden 
voorkomen of in geval van betwisting kan de organisator elke 
noodzakelijke beslissing nemen om de goede werking van de  te 
verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal.

De actie is niet geldig i.c.m. andere aanbiedingen, acties en/of 
arrangementen.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de 
organisator.  

7.

8.

9.

Artikel 3 : 

Looptijd van 
de wedstrijd

Begin van de wedstrijd: 28/03/2022 om 08.00 uur 

Einde van de wedstrijd: 30/06/2022 om 23.59 uur

Artikel 4 : 

Deelname

Na de actieperiode kiezen we een winnaar via de website 
https://wheelofnames.com. Dit gebeurt op volgende manier: alle namen 
van de deelnemers worden in een Excel geplaatst. De namen worden 
geüpload op bovenstaande website. Vervolgens wordt er door de website 
random een naam gekozen. Dit is de winnaar van de hoofdprijs. 
Vervolgens wordt op dezelfde manier de winnaar van de 2e en 3e prijs 
gekozen.

De winnaars worden uiterlijk tien (10) dagen na de afloop van de wedstrijd 
persoonlijk via email, social media of telefonisch op de hoogte gebracht. 
De communicatie hierover gebeurt mogelijk ook op onze website en onze 
sociale mediakanalen.

Artikel 5 : 

De winnaars 
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Een creditnota t.w.v. €241 (12 maanden gratis huur CCV Compact A77 
+ installatie) of een creditnota t.w.v. €337 (12m gratis huur CCV Mobile 
A920 + installatie)

Een creditnota voor de reeds aangerekende debet transacties vanaf 
installatie van de betaalterminal tot creditering. 

Geen nieuwe factuur voor zijn debet transacties tot de 12e maand na de 
installatie van zijn betaalterminal.

>>

>>

>>

In het geval van koop: ondernemer koopt in de wedstrijdperiode een CCV 
Compact A77 of CCV Mobile A920. Hij of zij ontvangt vervolgens een 
factuur voor de betaalterminal, installatie, service en korting van 1 jaar 
service. Wanneer de ondernemer de hoofdprijs wint zorgt CCV voor:

De hoofdprijs is een jaar lang gratis elektronische betalingen t.w.v. 
maximaal €1500. Deze prijs bevat 12 maanden gratis huur van de CCV 
Compact A77 of CCV Mobile A920 incl. servicecontract Basic en gratis 
debet transacties (Bancontact, Maestro, Payconiq en Mastercard-Visa 
debit) via CCV transactions. 

De tweede prijs is 6 maanden lang gratis debet transacties (Bancontact, 
Maestro, Payconiq en Mastercard-Visa debit) via CCV transactions t.w.v. 
maximaal €500.

De derde prijs is 3 maanden lang gratis debet transacties (Bancontact, 
Maestro, Payconiq en Mastercard-Visa debit) via CCV transactions t.w.v. 
maximaal €250.

De waarde van de prijs is afhankelijk van de door de deelnemer 
aangeschafte betaalterminal en aantal uitgevoerde debet transacties. 
De waarde van de prijs kan derhalve per deelnemer verschillen. 
Onderstaande illustreert dit.

De hoofdprijs wordt als volgt toegekend: 
In het geval van huur: ondernemer bestelt in de wedstrijdperiode een CCV 
Compact A77 of CCV Mobile A920 in huur. Hij of zij ontvangt vervolgens 
een factuur voor de installatie en de huur van de betaalterminal (incl 
service Basic). Wanneer de ondernemer de hoofdprijs wint zorgt CCV voor:

Artikel 6 : 

De prijzen

Een creditnota t.w.v. €367 voor de betaalterminal (12 maanden gratis 
huur CCV Compact A77 + service Basic + installatie) of een creditnota 
t.w.v. €463 voor de betaalterminal (12 maanden gratis huur CCV Mobile 
A920 + service Basic + installatie)

Een creditnota voor de reeds aangerekende debet transacties vanaf 
installatie van de betaalterminal tot creditering. 

Geen nieuwe factuur voor debet transacties tot de 12e maand na de 
installatie van zijn betaalterminal.

>>

>>

>>



Een creditnota voor de reeds aangerekende debet transacties vanaf 
installatie van de betaalterminal tot creditering. 

Geen nieuwe factuur meer voor zijn debet transacties tot de 3e of 6e 
maand na de installatie van zijn betaalterminal.

>>

>>

De tweede en derde prijs wordt als volgt toegerekend:
In het geval van huur en koop: ondernemer bestelt in de wedstrijdperiode 
een CCV Compact A77 of CCV Mobile A920. Hij of zij ontvangt vervolgens 
een factuur voor de installatie en de koop/huur van de betaalterminal (incl 
service Basic). Dankzij het winnen van de tweede prijs (6 maanden gratis 
debet transacties) of derde prijs (3 maanden gratis debet transacties) zorgt 
CCV voor:

De prijs kan niet vervangen worden door een geldbedrag of andere 
compensatie. Een winnaar mag een prijs weigeren, maar heeft in dat 
geval geen enkel recht op compensatie of   vervanging. Indien een prijs 
geweigerd wordt door een winnaar, dan wordt een nieuwe winnaar als 
vervanging voor de weigeraar bepaalt zoals beschreven in artikel 5. 

Bij vroegtijdige stopzetting van het transactiecontract met CCV of het 
huurcontract heeft de ondernemer geen recht op compensatie.  De prijs 
kan niet worden vervangen door een geldbedrag of willekeurig welke 
andere compensatie. 

CCV Belgium kan, indien hij daar buiten zijn wil om door 
omstandigheden toe gedwongen is, elke prijs door een vergelijkbare en 
gelijkwaardige prijs vervangen.

De prijs is verbonden aan de onderneming die de natuurlijk persoon 
vertegenwoordigt en is niet overdraagbaar. We vragen 
ondernemingsnummer, bewijs van tekenbevoegdheid, adres- en 
contactgegevens ook ter bevestiging per e-mail.
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Opgesteld te Ieper op 16 februari 2022.

Het wedstrijdreglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving, en 
worden geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. 
Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie 
dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandstalige rechtbank te Brussel.

Artikel 8 : 

Wetgeving

De persoonlijke gegevens van de deelnemers zullen worden bewaard en 
worden elektronisch verwerkt in overeen- stemming met de nationale en 
Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy met 
betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Het 
privacystatement van CCV is vrij te raadplegen op 
https://www.ccv.eu/be-nl/over-ccv/privacy/. Door deelname aan de 
wedstrijd accepteert de deelnemer tevens automatisch de 
privacyregeling en algemene voorwaarden van Wheel of Names.

CCV Belgium is de verwerkingsverantwoordelijke voor de 
persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens 
voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, 
selecteren van een winnaar, etc.). We delen gegevens niet met derde 
partijen, tenzij anders aangegeven bij registratie van de deelname. 

Door deelname geeft de deelnemer toestemming dat de contactgegevens 
meegenomen mogen worden in verdere emailcampagnes. Een deelnemer 
kan zich op eenvoudige vraag hierop uitschrijven.

De deelnemer heeft altijd het recht om de door hem verstrekte informatie 
in te kijken, te verbeteren of aan te passen. Daartoe stuurt u een 
schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres of stuurt u een email 
naar privacy@ccv.eu. 

Artikel 7 : 

Privacy



www.ccv.eu

Ter Waarde 50
8900 Ieper
T +32 57 215 215

CCV Belgium


