
FTR Loeb Contest in samenwerking met Sébastien Loeb. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Dit zijn de algemene voorwaarden (de “algemene voorwaarden”) die de relatie regelen tussen u als 
deelnemer (“u”, “uw”), en Polaris Sales Europe Sàrl, Place de l'Industrie 2, 1180 Rolle, Zwitserland 
(de “organisator”) met betrekking tot de wedstrijd. 

1. PERSONEN DIE VOOR DEELNAME IN AANMERKING KOMEN

A. Inwoners van elk land mogen hun stem uitbrengen. De prijstrekking staat echter alleen open 
voor personen die woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, 
Zuid-Afrika, Nederland, België, Luxemburg, Cyprus, Polen, Roemenië, Bulgarije, Moldavië, 
Tsjechië, Slowakije, Hongarije of Zwitserland, die achttien (18) jaar of ouder zijn, die in hun 
woonland als meerderjarig worden beschouwd en die: (a) internettoegang hebben, (b) een geldig en 
actief e-mailaccount hebben en (c) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor motorfietsen met een 
onbeperkt vermogen.

B. De volgende personen komen niet in aanmerking voor deelname aan deze prijstrekking: (a) 
werknemers van de organisator en de beheerder, zijn moedermaatschappijen, filialen en directe en 
indirecte dochterondernemingen, de leveranciers van de prijzen, de dealers, de franchisenemers, de 
vertegenwoordigers, de consultants, de contractanten, de juridische adviseurs, de reclame-, public 
relations-, promotie-, orderverwerkings- en marketingbureaus, de websiteproviders en de webmasters 
(gezamenlijk de “wedstrijdentiteiten” genoemd); (b) naaste familieleden van dergelijke werknemers 
of personen die op hetzelfde adres als dergelijke werknemers woonachtig zijn. In deze algemene 
voorwaarden worden tot de naaste familieleden moeder, vader, broers, zussen, zonen, dochters, 
partner of echtgenoot gerekend; en (c) de juryleden.

C. Door deel te nemen aan de prijstrekking onder de voorwaarden van artikel 3 van de algemene 
voorwaarden, bevestigt u dat u handelingsbekwaam bent om deel te nemen aan de prijstrekking en 
akkoord gaat met de algemene voorwaarden (dat wil zeggen dat u oud genoeg bent, over voldoende 
verstandelijke vermogens beschikt en gerechtigd bent om wettelijk gebonden te zijn aan een contract).

2. HOE DEEL TE NEMEN

A. Om deel te nemen aan de trekking moet u het volgende doen tussen 8 februari 2023 om 8.00
uur 's morgens (CEST) en 15 mei 2023 middernacht (CEST) (de “wedstrijdperiode”):

i. Online een proefrit met een FTR boeken bij uw Indian Motorcycle-dealer, op het formulier op
de wedstrijdwebsite uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, FTR-model en dealer invullen
(te openen via de link https://www.indianmotorcyclebenelux.com/ftr-loeb-form/
ii. Deze algemene voorwaarden accepteren door het selectievakje aan te vinken om te bevestigen
dat u deze algemene voorwaarden hebt gelezen en ermee akkoord gaat; en

iii. Binnen de “wedstrijdperiode” de proefrit maken bij de gekozen dealer.



C. Uw inzending moet voldoen aan de volgende regels voor het indienen van inzendingen: 

i. uw inzending is geen spam en niet van frauduleuze aard; en 

ii. uw inzending heeft geen commercieel karakter en is niet bedoeld om zaken te doen. 

3. PRIJS 

A. De prijs is: 1 unieke Indian Motorcycle FTR Loeb, met uniek gepersonaliseerd lakwerk 
en custom-afwerking door Tank Machine en voorzien van verwijzingen naar Sébastien Loeb.  

B. De prijs wordt toegekend aan de individuele winnaars en niet aan eventuele partners, familie 
of vrienden. 

C. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is de winnaar verantwoordelijk voor 
het betalen van eventuele belastingen in verband met de prijs. 

D. De prijs moet worden geaccepteerd zoals deze wordt toegekend. De prijs is niet 
overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor bijvoorbeeld contant geld. 

E. Als wij door omstandigheden buiten onze controle niet in staat zijn om de vermelde prijs uit 
te reiken, behouden wij ons het recht voor om een vervangende prijs van gelijke of grotere waarde toe 
te kennen. 

F. De winnaar krijgt zijn prijs, de motorfiets, uitgereikt zodra hij of zij diens PR-verplichtingen 
en plichtplegingen in het kader van het evenement heeft afgerond. Overdracht aan de prijswinnaar zal 
uiterlijk op 30 juni 2023 plaatsvinden. 

G. De winnaar moet bereid zijn deel te nemen aan een openbare overdracht van de prijs, met de 
bijbehorende marketing- en PR-promotieactiviteiten, en moet bereid zijn om met de prijs op de foto te 
gaan. 



4. TREKKING VAN DE WINNAAR 

A. Alle in aanmerking komende inzendingen die tijdens de wedstrijdperiode zijn ontvangen, 
nemen deel aan een willekeurige trekking om de prijswinnaar (de “winnaar”) te bepalen. Deze 
trekking vindt plaats tussen 16 mei en 30 mei 2023. 

B. Wij zullen ons best doen om de winnaar binnen achtenveertig (48) uur na de selectie van de 
winnaar per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen. 

C. Wij behouden ons het recht voor om een alternatieve winnaar te selecteren in het geval dat: 

i. er geen contact kan worden opgenomen met een winnaar na drie (3) pogingen binnen vijf (5) 
werkdagen na de selectie van de winnaar; en/of 

ii. een winnaar niet binnen vijf (5) dagen na kennisgeving door de organisator bevestigt dat hij 
of zij de prijs accepteert; en/of 

iii. wij redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een winnaar een van deze algemene 
voorwaarden heeft geschonden; en/of 

iv. een winnaar de prijs niet kan accepteren. 

5. PERSOONSGEGEVENS 

A. De organisator verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers (waaronder naam, e-mailadres 
en nummer van vaste en mobiele telefoon) voor zijn legitieme belang. Tot dit legitieme belang 
behoren het kunnen uitvoeren en beheren van de prijstrekking en, indien van toepassing, het 
overdragen van de prijs. Als een deelnemer de gevraagde informatie niet verstrekt, wordt hij of zij 
uitgesloten van de trekking. De gegevens van de winnaar kunnen worden ingezien door de bij de 
trekking betrokken personen, maar uitsluitend om deze gegevens door te geven aan de organisator 
zodat deze de winnaar bekend kan maken. Als een deelnemer tot winnaar wordt uitgeroepen, machtigt 
deze de organisator om zijn/haar gegevens te delen met de leveranciers van de prijs. Voor meer 
informatie over de manier waarop en de doeleinden waarvoor de organisatoren persoonsgegevens 
verzamelen en gebruiken, en uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door hen worden 
bewaard, kunt u ons privacybeleid raadplegen op http://www.polaris.com/en-us/company/privacy. 
Deelnemers hebben een aantal rechten met betrekking tot hun gegevens, waaronder het recht op 
inzage, wijziging of verwijdering van de door ons over hen verzamelde en/of verwerkte gegevens. 
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk verzoek hiertoe in te dienen via het 
online beschikbare formulier (https://polaris.service-now.com/polaris_ir?
sys_id=b81ea0e11b21c450d625433fbd4bcb0a). De organisator mag de persoonsgegevens van de 
winnaar gebruiken (waaronder de naam van de winnaar, door de winnaar verstrekte biografische 
informatie, foto's of andere afbeeldingen in alle media en formaten die nu of later bekend of 
ontwikkeld zijn) binnen een redelijk tijdsbestek en geografisch bereik en zonder verdere vergoeding, 
en mag de winnaar vragen om te verschijnen op publiciteitsevenementen zonder enige aanvullende 
vergoeding (met uitzondering van een redelijke reiskostenvergoeding). Hierbij zal de organisator 
verwijzen naar de FTR Le Boss Contest in samenwerking met Sébastien Loeb. De winnaar heeft recht 
op geen andere vergoeding dan de desbetreffende prijs. 



Tenzij deelnemers er expliciet voor hebben gekozen om marketingcommunicatie van de organisator te 
ontvangen, zal de organisator andere persoonsgegevens die van deelnemers zijn verzameld binnen 
twee maanden na de trekking vernietigen. 

6. ALGEMEEN 

A. Door deel te nemen aan de wedstrijd stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze algemene 
voorwaarden onder de voorwaarden bepaald in artikel 1 lid C van de algemene voorwaarden (die te 
allen tijde door ons kunnen worden gerectificeerd of gewijzigd met of zonder kennisgeving in 
overeenstemming met het onderstaande artikel 6 lid B) en aan onze beslissingen, die definitief zijn in 
alle zaken met betrekking tot deze algemene voorwaarden, de wedstrijd en/of de resultaten. Hierover 
kan niet worden gecorrespondeerd of gediscussieerd. 

B. Alle wijzigingen in de algemene voorwaarden zullen in een herziene versie van de algemene 
voorwaarden op de wedstrijdwebsite worden geplaatst. 

C. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige onleesbare, onvolledige of 
onnauwkeurige informatie of verloren gegane of te laat ontvangen inzendingen. Wij aanvaarden ook 
geen verantwoordelijkheid voor fouten, weglatingen, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, 
vertragingen in de werking of verzending, lijnstoringen, diefstal of vernietiging, of ongeoorloofde 
toegang tot inzendingen en/of de wedstrijdwebsite en verloren gegane of vertraagde communicatie al 
dan niet ontstaan tijdens de werking of verzending als gevolg van storingen in serverfuncties, of 
storingen in technische, netwerk- en telefoonapparatuur, elektronica, computerhardware of -software, 
virussen, bugs of andere oorzaken buiten onze controle, of het niet ontvangen van deelnamegegevens 
door de organisator vanwege technische problemen of druk internetverkeer waardoor het 
verzamelproces wordt beïnvloed (voor zover toegestaan door de wet). 

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving stemmen deelnemers er door deel te nemen 
aan deze prijstrekking mee in dat de organisator en de wedstrijdentiteiten (de “gevrijwaarde partijen”) 
(behalve met betrekking tot claims voor persoonlijk letsel of overlijden en in gevallen van opzet en 
grove nalatigheid) niet aansprakelijk zijn voor, en door deelnemers zullen worden vrijgesteld van, 
enige aansprakelijkheid voor enig letsel, verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief maar niet 
beperkt tot directe, indirecte, incidentele of gevolgschade) van of aan personen of eigendommen die 
geheel of gedeeltelijk en direct of indirect het gevolg is van het bezit, het misbruik, het niet-gebruik of 
het gebruik (en/of deelname aan het gebruik) van de prijs (of een onderdeel van de prijs), de 
inzendingen of de deelname aan deze prijstrekking of van enige aan de trekking of de prijs 
gerelateerde activiteiten, inclusief de toegang tot en het gebruik van websites die verband houden met 
de trekking, de prijservaring of claims op basis van publiciteitsrechten, laster of inbreuk op de 
privacy, of de levering van koopwaar. De gevrijwaarde partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid als 
de winnaar de kennisgeving waarin is aangekondigd dat hij of zij winnaar is of de bijbehorende prijs 
niet ontvangt omdat er een frauduleus e-mailadres of andere onjuiste contactgegevens zijn verstrekt 
op het officiële deelnameformulier of als de e-mail die naar de winnaar is verzonden niet aankomt, 
wordt teruggestuurd of wordt onderschept door spam- of andere e-mailfilters. 



De gevrijwaarde partijen aanvaarden geen aansprakelijkheid als een prijs (of onderdeel van de prijs) 
niet kan worden toegekend als gevolg van annuleringen, vertragingen, opschortingen of 
onderbrekingen als gevolg van overmacht, oorlogshandelingen, natuurrampen, het weer of 
terroristische acties of voor geannuleerde, vertraagde, opgeschorte of opnieuw geplande evenementen 
nadat er tickets zijn uitgegeven in verband met de prijs, om welke reden buiten hun controle dan ook. 

D. Op deze algemene voorwaarden is het Zwitserse recht van toepassing. Elk geschil dat 
voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst valt onder de jurisdictie van de bevoegde 
rechtbanken van Lausanne (Zwitserland).


