
Billtobox Challenge 2023
Wedstrijdreglement en bepalingen

Artikel 1 – Organisatie
Deze regels zijn van toepassing op de “Billtobox Challenge 2023” die georganiseerd wordt door
Unifiedpost NV, met maatschappelijke zetel gelegen Avenue Reine Astrid 92A, 1310 La Hulpe
onder ondernemingsnummer 0471.730.202, hierna genoemd “Unifiedpost”.

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel op de wijze en via de kanalen zoals vermeld worden
in dit wedstrijdreglement.

Unifiedpost behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de wedstrijdvoorwaarden te
publiceren indien de omstandigheden dit vereisen. Unifiedpost kan daarvoor niet aansprakelijk
worden gesteld.

Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met het volledige
wedstrijdreglement. De beslissingen van Unifiedpost - over de wedstrijd, over de deelname,
over de aanduiding van de winnaar, over de toepassing van het reglement en ook over alle
situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn bindend. In geval van
misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Unifiedpost zich uitdrukkelijk het recht voor de
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden uit te
sluiten. Unifiedpost behoudt zich in die gevallen ook het recht voor om aan de deelnemer
teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te
eisen voor de door Unifiedpost geleden schade (inclusief imago-schade).

Artikel 2 - Looptijd en timing
Deelnemen aan deze wedstrijd kan vanaf donderdag 15 december 2022 tot en met vrijdag 31
maart 2023. Dit is een tijdelijke campagne met aankoopverplichting.

Artikel 3 – De deelnemers
De wedstrijd staat open voor accountantskantoren in België. De accountants van het kantoor
maken bij voorkeur al gebruik van de Billtobox Console en zijn bereid klanten uit te nodigen om
gebruik te maken van het Billtobox-platform. Indien een accountantskantoor wenst deel te
nemen, volstaat het dat één van de werknemers het accountantskantoor inschrijft via het
formulier.

De volgende personen worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: (a) werknemers van
Unifiedpost of bedrijven die verbonden zijn aan Unifiedpost en hun marketingadviseurs, evenals
hun respectievelijke familieleden die op hetzelfde adres verblijven, en (b) iedereen die ofwel
rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden is aan de organisatie van deze wedstrijd.

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=471730202
https://www.billtobox.com/be-nl/billtobox-challenge-2023


Voor het wedstrijdverloop en ten einde de deelnemers en de winnaar te kunnen contacteren
over deze wedstrijd, is het noodzakelijk dat de deelnemers de door Unifiedpost gevraagde
gegevens invullen via het wedstrijdformulier.

Om deel te nemen moet een medewerker van het accountantskantoor het formulier invullen om
zich te registreren. Vervolgens moet het accountantskantoor zo veel mogelijk klanten op
Billtobox zetten. Dit betekent het aanmaken van een betalend Billtobox-account. Indien het
accountantskantoor al klant is van Billtobox houden we rekening met het aantal nieuwe
betalende Billtobox-klanten vanaf de inschrijvingsdatum (invullen van het wedstrijdformulier) tot
en met 31 maart 2023. Elke klant die een betalende Billtobox-account aanmaakt of waarvoor
het accountantskantoor een account voor aanmaken telt mee.

Artikel 4 – Wedstrijd
In totaal kan één ingeschreven kantoor een weekend voor 4 personen naar Durbuy (details nog te
bepalen en te bevestigen door Unifiedpost) winnen volgens deze wedstrijdformule:

● Deelnemers nemen deel via het wedstrijdformulier.
● Een geldige deelname voldoet aan deze voorwaarden: 1/ Deelnemers moeten het

wedstrijdformulier invullen om te bevestigen dat hun accountantskantoor wenst deel te
nemen aan de wedstrijd. 2/ Vervolgens moeten ze zo veel mogelijk klanten op Billtobox
zetten, vanaf de inschrijvingsdatum tot en met 31 maart 2023. Elke klant die een
betalende Billtobox-account aanmaakt of waarvoor het accountantskantoor een
betalende account voor aanmaakt telt mee.

● De winnaar is het accountantskantoor dat volgens dit artikel 4 de meeste klanten op
Billtobox zal gezet hebben.

● De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht en ontvangt zo nodig een mail met
verdere informatie over zijn prijs.

Artikel 5 - Prijs
De prijs van de wedstrijd bestaat uit het volgende: een weekend voor 4 personen naar Durbuy.
Dit houdt in: verblijf en overnachting (2 nachten) met ontbijt voor 4 personen t.w.v. € 1000.

De prijs ligt vast en is dus niet inwisselbaar, ook niet voor andere goederen of de waarde ervan
in cash geld. Tevens is de prijs persoonsgebonden, Unifiedpost zal geen verzoeken van
prijswinnaars honoreren om de prijs over te dragen aan derden.

Bij weigering van de prijs door de winnaar, of in geval van een andere reden van niet uitreiking
van een prijs aan de winnaar, vervalt deze prijs.

Artikel 6 – Algemeen
Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén
correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende
mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle

https://www.billtobox.com/be-nl/billtobox-challenge-2023


beslissingen vanwege Unifiedpost zijn zonder verhaal.

Artikel 7 - Bescherming van de persoonsgegevens
Unifiedpost is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader
van deze wedstrijd en verwerkt de persoonsgegevens van de kandidaten overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens en meer
bepaald overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De
kandidaten vinden meer informatie hieromtrent op de privacy notice.

Deelnemers worden erop gewezen dat hun persoonlijke gegevens door Unifiedpost zullen
worden verwerkt met het oog op het beheer van deze wedstrijd (verwerking van de
wedstrijdinschrijvingen en contactopname met de winnaars). Unifiedpost zal de persoonlijke
gegevens van de deelnemers niet aan derden verzenden, behalve in het geval van
uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de deelnemer. Unifiedpost neemt alle nodige
voorzorgsmaatregelen om de gegevens vertrouwelijk te houden. Unifiedpost bewaart de
verzamelde persoonlijke gegevens van het wedstrijdformulier gedurende de duur noodzakelijk
voor het beheer van deze wedstrijd en maximum tot 3 weken na het einde van de wedstrijd.
Wanneer de klant een Billtobox-account aanmaakt of wanneer het accountantskantoor een
account voor de klant aanmaakt, worden zijn gegevens wel gebruikt in het kader van onze
geleverde diensten. De deelnemer heeft het recht op toegang tot de gegevens die op hem
betrekking hebben en kan, indien nodig, vragen om verbetering, wissing of overdraagbaarheid
van zijn gegevens door contact op te nemen met Unifiedpost. De deelnemer heeft ook het recht
om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Houd er rekening mee dat in het
geval van annulering van uw gegevens of in het geval van verzet tegen de behandeling, uw
deelname aan deze wedstrijd zal worden geannuleerd.

De deelnemers stemmen ermee in dat elke fout of onjuiste informatie van identiteit of adres
automatisch leidt tot de eliminatie van de deelname.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid
Unifiedpost, de werknemers ervan of elke derde partij, die meewerkt aan deze wedstrijd, kan
nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor verlies, schade
van welke aard dan ook, die zou kunnen rijzen uit de organisatie van deze wedstrijd, inclusief
de deelname aan de wedstrijd, de selectie van de winnaars en de uitreiking van de prijs.

Deelnemen aan de wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de
beperkingen van het internet, in het bijzonder met betrekking tot technische prestatie, het risico
op storingen en, meer algemeen gezien, de risico’s die verbonden zijn met elke verbinding met
en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde details tegen
mogelijke omleidingen en de risico’s op besmetting met virussen die mogelijk aanwezig zijn in
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het netwerk. Unifiedpost, de werknemers ervan, of elke derde partij die meewerkt aan deze
wedstrijd kan nooit, onder geen enkele omstandigheid, aansprakelijk gehouden worden voor
fouten zoals: Fouten bij internetoverdrachten; verkeerde hantering van het internet of de
gebruikte software; de gevolgen van virussen, bugs, afwijkingen, technische fouten; of alle
fouten aan technische hardware of software. Voorgaande opsomming is niet uitputtend.

Unifiedpost kan nooit, op geen enkele manier, aansprakelijk gesteld worden voor enig
rechtstreeks of onrechtstreeks verlies of schade die voortvloeit uit enig gebrek, of voor om het
even welke storing, de uitsluiting van deelnemers of de annulering van de wedstrijd voor om het
even welke reden. Dit is eveneens van toepassing op elk rechtstreeks of onrechtstreeks verlies
of schade die kan voortkomen uit een verbinding met de site. Alle deelnemers moeten de
nodige voorzorgsmaatregelen nemen om hun persoonlijke details en software programma’s op
hun computer te beschermen tegen elke soort besmetting. De deelnemers dragen de volledige
verantwoordelijkheid voor de verbinding op Billtobox en voor de deelname aan de wedstrijd.

Unifiedpost behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te
stellen, in te korten of te annuleren omwille van, bijvoorbeeld onvoorziene omstandigheden,
wijzigingen in de wetgeving of volgend op een beslissing van de bevoegde Federale
Overheidsdienst (FOD). Als dergelijke wijziging ingevoerd wordt, dan hebben de deelnemers of
andere personen het recht niet om enige schadevergoeding of gelijk welke compensatie te
eisen.

Elke betwisting zal geregeld worden door de rechtbanken van Brussel en zal uitsluitend door
het Belgisch recht geregeld worden.

Artikel 9 - Identificatie
De persoonlijke gegevens op het wedstrijdformulier zijn doorslaggevend voor het bepalen wie
de handeling van deelname heeft uitgevoerd en daarmee legitieme winnaar is.

Artikel 10 - Bekendmaking
De winnaar wordt uiterlijk 14 april 2023 gecontacteerd.

De winnaar wordt via e-mail gecontacteerd. Hij heeft een termijn van 10 werkdagen om te
reageren en akkoord te gaan met de prijs. Na het verstrijken van deze termijn zal een nieuwe
winnaar uitgeroepen worden volgens het klassement en zal geselecteerd worden volgens
dezelfde procedure.

Artikel 11 - Toestemming
Alle deelnemers aanvaarden en stemmen ermee in dat, als ze winnen en mits hun goedkeuring,
hun naam en foto op onze Billtobox-website en onze Facebook- en LinkedInpagina’s zal
geplaatst worden.



Artikel 12 - Aanvaarding wedstrijdregels
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder enige uitzondering de
inhoud en alle bepalingen van deze wedstrijdregels en bepalingen, evenals elke beslissing de
organisatie mogelijk kan nemen om het goede verloop van de wedstrijd te garanderen.


