
Wedstrijdvoorwaarden « Newsletter Mei 2019 – Mega Assist » 

Art.1 Organisatie 

De wedstrijd ‘Nieuwsbrief Mei 2019’ wordt georganiseerd door Power Online nv, rue Natalis 2, 4000 
Luik, en loopt van 16/05/2019 tot en met 26/05/2019 (23u59). 

Art.2 Prijs 

Dit zijn de te winnen prijzen: 5000 gratis abonnementen voor 1 jaar voor de verzekering van Power 
Online: Mega Assist.  

Deze dienst bestaat uit: 

 Interventie in geval van panne aan centrale verwarming of warmwaterinstallatie. 

Interventie in geval van elektriciteitspanne na de elektriciteitsmeter. 
 
Tussenkomst geplafonneerd op € 400 (incl. BTW) voor de arbeiderskosten, transportkosten en 
aankoop van reserveonderdelen van € 100 (incl. BTW). 

Als de panne niet snel gemaakt kan worden: 

Terbeschikkingstelling van een warmtebron als vervanging gedurende 3 opeenvolgende dagen 
maximum.  

Tijdelijke huisvesting in een hotel voor maximum 2 nachten voor maximaal 100 euro per nacht per 
kamer (incl. BTW) 

Verkrijg makkelijk een offerte voor: 

Kleine werken thuis (een lamp vervangen, een kraan die lekt, plaatsing van gordijnen, verhuis van 
meubels, een boom in stukken zagen, ...) en onderhoudswerken in de tuin. 

Meer informatie over dit product in de algemene voorwaarden van Mega Assist en de productfiche.  

Art.3 Deelname aan en het verloop van de wedstrijd  

De wedstrijd is toegankelijk voor alle personen die ouder zijn dan 18 jaar, woonachtig zijn in België 
en klant zijn bij Power Online . Per huishouden kan slechts één persoon een prijs winnen. Deelnemen 
aan de wedstrijd is uitsluitend mogelijk via het formulier dat online beschikbaar is op de website van 
Power Online. Werknemers en hun familieleden (tem. de derde graad) van de 
wedstrijdorganisatoren mogen niet deelnemen. Identificatie van de deelnemer gebeurt op basis van 
de gegevens die hij/zij opgeeft bij zijn/haar deelname aan de wedstrijd. Elke fout, onvolledig e-
mailadres en/of postadres zal als ongeldig worden beschouwd. 

Art.4 Winnaars  

Om te winnen moet de deelnemers 3 dieren vinden die ergens verstopt zitten in de online 
klantenzone myMega. De winnaars worden aangeduid op basis van deze actie. De bepaling van de 
winnaars zal worden gebaseerd op de quota van 5000 abonnementen die te winnen zijn. Pour 
gagner, le participant doit retrouver les 3 animaux qui se baladent dans son espace 

client myMega. Les gagnants seront désignés sur base de cette action. De winnaar zal persoonlijk op 
de hoogte gebracht worden via e-mail of briefwisseling. De aankondiging van de winnaar zal ook 
gebeuren op de webpagina van de wedstrijd op de website van Mega. De winnaar die de algemene 



voorwaarden en het reglement van de wedstrijd niet nakomt, kan de prijs ontzegd worden. Indien de 
prijs geweigerd wordt door de winnaar, zal het niet vervangen worden door een ander product en zal 
het toegewezen worden aan de volgende persoon die het dichtst bij de juiste antwoorden was. Er is 
geen enkele financiële compensatie voorzien voor de winnaars. 

Art.5 Privacy 

Mega gebruikt de gegevens, die door de deelnemers zijn gecommuniceerd, enkel voor het 
contacteren van de winnaars van de wedstrijd. Voor meer informatie over de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van Mega, klik hier: 

https://www.mega.be/nl/algemene-voorwaarden 

Art.6 Responsabilité 

Power Online, noch zijn onderaannemers die instaan voor de organisatie van deze wedstrijd, kunnen 
aansprakelijk worden gehouden voor om het even welk technisch 

probleem bij de deelnemer of de provider dat zou leiden tot een te late deelname of verlies van de 
gegevens van de deelnemer. Mega noch zijn onderaannemers die instaan voor de organisatie van 
deze wedstrijd, kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de kwaliteit van de prijzen. Meer in het 
algemeen kan Power Online, noch zijn onderaannemers die instaan voor de organisatie van deze 
wedstrijd, aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die het 
gevolg zou zijn van deelname aan de wedstrijd of van de bekendmaking van de prijzen. 

Art.7 Différents 

Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met alle punten van 
onderhavig wedstrijdreglement en met elke beslissing die wordt 

genomen door de organisatoren. Klachten met betrekking tot deze wedstrijd dienen per 
aangetekende brief te worden verstuurd binnen de tien werkdagen volgend op het einde van de 
wedstrijd naar het volgende adres: Power Online nv, rue Natalis 2, 4020 Luik. Klachten worden in 
geen geval mondeling of telefonisch afgehandeld. Klachten die op een andere manier dan schriftelijk 
worden geformuleerd of pas na de hiervoor vermelde deadline, zullen niet worden behandeld. 

Over deze wedstrijd zal geen enkele schriftelijke of telefonische communicatie plaatsvinden buiten 
de bekendmaking aan de winnaars. De organisatoren behouden zich het recht om een deelnemer 
onmiddellijk uit te sluiten in het geval van valsspelen. Tikfouten, drukfouten, opmaakfouten of 
gelijkaardige fouten kunnen in 

geen geval aan de basis liggen voor het eisen van een schadevergoeding of welke verplichting dan 
ook van de organisatoren. Alle niet-voorziene gevallen zullen 

door de organisatoren worden behandeld. Elke beslissing is bindend. 

Art.8 Divers 

De organisatoren behouden zich het recht om onderhavig reglement te wijzigen of de wedstrijd te 
annuleren in het geval van overmacht of elke andere gebeurtenis buiten hun wil. 

https://www.mega.be/nl/algemene-voorwaarden

