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 Wedstrijdreglement PlayStation 
 
1. De naamloze vennootschap TOTAL Belgium, gevestigd en met maatschappelijke zetel te 1140 
Brussel, Handelsstraat 93, organiseert van 9 november 2020 tot en met 15 januari 2021 een wedstrijd 
met de naam ‘Win meer dan 1.000 PlayStation prijzen ’ in de deelnemende tankstations van TOTAL 
Belgium.  

2. Deze wedstrijd staat open voor iedereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt (op 9 november 2020), 
over een TOTAL Club kaart beschikt en in België gedomicilieerd is. De personeelsleden van TOTAL 
Belgium NV mogen aan deze wedstrijd deelnemen en in aanmerking komen voor één van de prijzen.  

3. De prijzen zijn de volgende:  
 
- 1.500 PS Now abonnementen voor 3 maanden  

- 25x PS4 console 500G Hits bundel (Ratchet & Clank, Horizon, Marvel’s Spiderman) 

- 10x PS4 Pro console Black 1TB Gamma 

- 5x PS VR Megapack (Astrobot, Resident Evil VII, Skyrim, Everybody’s Golf, VR Worlds) 

De PS Now prijzen zullen in de vorm van een code aan de winnaars bezorgd worden. Deze code kunnen 
de winnaars gebruiken om een abonnement voor 3 maanden af te sluiten op het PlayStation Now 
platform. De code blijft geldig tot 31-12-2021.  

De andere prijzen zullen per post verstuurd worden naar het door de winnaar opgegeven adres.  

 

 
4. Om aan de wedstrijd mee te doen, moet de deelnemer tussen 9 november 2020  en 15 januari 2021 
tanken in een deelnemend TOTAL-station in België, of een aankoop doen in de TOTAL shop (met 
uitzondering van tabaksproducten, alcohol en producten van de Nationale Loterij) en zijn tankbeurt of zijn 
aankoop valideren op zijn TOTAL Club Kaart. Hij ontvangt dan automatisch op het e-mail adres 
gekoppeld aan zijn TOTAL Club kaart een e-mail met een unieke deelnamelink. De deelnemer moet 
vanuit zijn e-mail doorklikken naar de landing pagina van de wedstrijd waar hij de hoofdvraag moet 
beantwoorden.  

5. Elke deelnemer mag meerdere keren aan de wedstrijd deelnemen (met een maximum van 5 keer per 
dag), voor zover hij telkens deelneemt vanuit een nieuwe e-mail die hij ontvangen heeft nadat hij een 
product gekocht heeft in een deelnemende TOTAL shop of getankt heeft in een deelnemend TOTAL-
station in België en daarbij zijn aankoop heeft gevalideerd op zijn TOTAL Club Kaart.  

6. TOTAL Belgium NV behoudt zich het recht voor om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig 
voorkomen van deelname uit te sluiten. Elke deelnemer die op frauduleuze wijze probeert deel te nemen 
op een andere wijze dan via de unieke link uit de deelname-mail, links probeert na te maken, gebruik 
maakt van robots, of die meerdere keren deelneemt met dezelfde link wordt van de wedstrijd uitgesloten. 
Elke deelnemer die meerdere keren per dag probeert deel te nemen kan van de wedstrijd worden 
uitgesloten als TOTAL Belgium NV er geen validering van een aankoop op een TOTAL Club kaart aan 
kan koppelen.  

7. Om kans te maken op één van de prijzen moeten de deelnemers eerst het correcte antwoord geven op 
de hoofdvraag. Daarna wordt de vraag gesteld ‘Hebt u al een PlayStation?’. Indien het antwoord ‘Ja’ is 
zal de deelnemer meedingen naar een PS Now abonnement van 3 maanden. Indien het antwoord ‘Neen’ 
is zal hij meedingen naar één van de hardware prijzen (PS4, PS4 Pro, VR megapack). Nadien worden de 
winnaars bepaald op basis van het ‘instant winner’ principe. Door een mini-game te spelen waarbij de 
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deelnemer een balletje moet laten vallen dat in het juiste vak moet belanden, weet de deelnemer 
onmiddellijk of en welke prijs hij gewonnen heeft. Wanneer de deelnemer een spelconsole of een VR 
megapack wint, moet hij zijn adresgegevens bevestigen zodat de gewonnen prijs per post verstuurd kan 
worden. Indien de deelnemer een PS Now code wint zal hij deze onmiddellijk ontvangen via e-mail.   

 

8. Door hun deelname staan de deelnemers toe dat hun naam en foto voor reclamedoeleinden worden 
gebruikt zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. Deze toelating wordt gegeven zonder afbreuk 
te doen aan artikel 17 van dit reglement.  

9. Over deze wedstrijd kan niet schriftelijk of mondeling gecommuniceerd worden tussen de deelnemers 
en de organisator. Dit reglement is beschikbaar op www.TOTAL.be, en op het wedstrijdplatform.  
 
10. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of andere prijzen.  

11. TOTAL Belgium NV behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te beëindigen of de regels, prijzen, 
voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te 
wijzigen, zonder dat TOTAL Belgium NV daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is 
gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden en staking of 
wijziging van de Wedstrijd zal door TOTAL Belgium NV bekend worden gemaakt via www.TOTAL.be en 
het wedstrijdplatform.  

12. TOTAL Belgium NV en zijn onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in het geval 
van incidenten in het kader van de aanvaarding van de prijs door de winnaars.  

13. De deelname aan deze wedstrijd betekent onvoorwaardelijke aanvaarding van het onderhavige 
reglement.  

14. Indien het verloop van deze wedstrijd wordt verstoord door een technische storing, dan wordt alles in 
het werk gesteld om de oorzaak hiervan te achterhalen en de storing op te lossen. De organisator kan 
geenszins aansprakelijk worden gesteld voor problemen als gevolg van deze technische storingen. De 
organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden als het e-mail adres gekoppeld aan de TOTAL Club 
kaart niet correct is of als een deelname e-mail niet toekomt. De organisator kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor een eventuele incompatibiliteit tussen de voor de wedstrijd gebruikte technologieën 
en de configuratie van de apparaten en/of software die de deelnemer gebruikt. TOTAL Belgium NV 
besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van zijn campagnes en het beheer van zijn 
website. Desondanks zou het kunnen voorvallen dat de voorgestelde of verstrekte informatie onvolledig 
of onvoldoende accuraat is. Fouten, spelfouten of andere (promotie) documenten die door Total Belgium 
NV worden gepubliceerd, kunnen niet worden ingeroepen tegen Total Belgium NV en mogen ook geen 
verplichting met zich meebrengen voor TOTAL Belgium NV.  

15. De onderneming TOTAL Belgium NV kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, als gevolg van 
overmacht of andere onvoorziene omstandigheden, het spel eenvoudigweg moet worden geannuleerd, 
uitgesteld of stopgezet. In dit geval wordt dit meegedeeld via een affiche in de tankstations, zonder dat de 
deelnemers hiervoor een schadevergoeding kunnen eisen.  

16. Elk beroep in rechte is uitgesloten.  
 
17.1. De persoonsgegevens van de Deelnemers worden bewaard met het oog op het beheren van de 
wedstrijd, het bekendmaken van de winnaar van de wedstrijd en het voeren van informatie- en 
promotiecampagnes met betrekking tot de bedoelde wedstrijd en worden niet aan derden overgemaakt 
tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het bijzonder wedstrijdreglement. Hierbij worden de bepalingen van 
Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 

http://www.total.be/
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betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (afgekort AVG) 
strikt nageleefd.  
17.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Deelnemers is TOTAL 
Belgium.  
17.3. De bedoelde persoonsgegevens kunnen onder andere de naam, het adres, de postcode en 
woonplaats en het e-mailadres van de Deelnemer omvatten en worden enkel verzameld met als doel het 
goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, in het bijzonder de mogelijkheid om met de 
Deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en om de prijzen op een efficiënte 
wijze te kunnen overhandigen.  
17.4. De winnaars van de wedstrijd verlenen TOTAL de toestemming om in het kader van de 
communicatie rond de wedstrijd, hun naam en eventueel een foto (bijvoorbeeld een foto van de 
prijsuitreiking) zonder beperking in tijd of plaats en zonder financiële of andere tegenprestatie te 
publiceren.  
17.5. De Deelnemer die toestemming heeft verleend via de daartoe voorzien tick box op de 
registratiepagina zal de TOTAL nieuwsbrief en andere commerciële communicaties van TOTAL 
ontvangen op het opgegeven e-mailadres. De Deelnemers kunnen zich te allen tijde verzetten tegen 
dergelijk gebruik van hun persoonsgegevens en/of deze toestemming terug intrekken door een e-mail te 
richten aan het adres dat in de nieuwsbrief vermeld staat.  
17.6 Elke Deelnemer heeft recht op inzage en correctie van de over hem bewaarde informatie. Elke 

Deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te 

worden. Hiertoe kan de deelnemer deze rechten rechtstreeks laten gelden via de rubriek 'Contact' op de 

website www.TOTAL.be of door een brief ter richten naar TOTAL Belgium, t.a.v. de Privacy Officer, 

Handelsstraat 93,1140 Brussel. Wanneer een deelnemer voor het einde van de wedstrijd verzoekt om de 

gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn gegevens, zodoende dat TOTAL de deelnemer niet meer kan 

contacteren, zal de deelname ongeldig worden verklaard en komt de deelnemer niet meer in aanmerking 

voor een prijs. Meer info betreffende de bescherming van persoonsgegevens op 

https://www.total.be/nl/help-en-contact/handvest-betreffende-de-bescherming-van-persoonsgegevens 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.total.be%2Fnl%2Fhelp-en-contact%2Fhandvest-betreffende-de-bescherming-van-persoonsgegevens&data=02%7C01%7CWouter.LOVENICH%40total.com%7Cf8a6dbb0cd954617b19008d803bb1248%7C329e91b0e21f48fba071456717ecc28e%7C0%7C0%7C637263449426095770&sdata=XnNBP7ZRr9dkMrI7MTbpUpuK8Q7SX11wYMSecNmZExs%3D&reserved=0

