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Algemene voorwaarden 

De organisator  

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de promotie "TomTom Rider – Extra Care Summer", 
aangeboden door TomTom International B.V., De Ruyterkade 154 (1011 AC), Amsterdam, Nederland 
("TomTom").  

De promotie  

1. De promotie 'TomTom Extra Care Summer' (de 'Promotie') is open voor deelname door alle personen 

van achttien jaar of ouder op de datum van aanschaf die woonachtig zijn in België, Frankrijk, Duitsland, 

Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Spanje ('Deelnemende landen'), die een 

(i)TomTom GO 520, (ii) TomTom GO 620, (iii) TomTom GO 5200 en/of een (iv) TomTom GO 6200 (het 

'Promotieproduct') hebben aangeschaft bij deelnemende winkels en online winkels in de periode tussen 

1 juli 2017 en middernacht (CET) op 31 augustus 2017 (de 'Aankoopperiode'). Twee jaar TomTom Extra 

Care Plus-dekking (de 'Premie') heeft een waarde van circa ('AVP') € 6,99. 

Deelname 

2. Na aankoop van het Promotieproduct moet elke deelnemer ('Deelnemer') elk Promotieproduct dat in 

aanmerking komt, registreren op het Promotieproduct zelf of op tomtom.com. Het registratieformulier 

moet volledig ingevuld worden ingediend binnen veertien kalenderdagen na aankoop van het 

Promotieproduct (gerekend vanaf de datum op het aankoopbewijs). 

3. De Deelnemer ontvangt na registratie van het Promotieproduct op het Promotieproduct of tomtom.com 

een welkomste-mail met een link naar een website waarop de Deelnemer de Premie moet claimen. 

4. Om de Premie te claimen, dient de Deelnemer het afrekenen te voltooien op TomTom.com.  De 

winkelwagen van de Deelnemer wordt getoond met de voor- en na-prijs voor de Premie, waarbij wordt 

aangegeven dat er geen kosten zijn.  De Deelnemer kan tijdens het afrekenen, indien gewenst, extra 

jaren dekking op de TomTom Extra Care Plus-polis aanschaffen. 

5. Na het afrekenen ontvangt de Deelnemer een bevestigingse-mail van TomTom. 

6. Door een registratieclaim in te dienen, gaat de Deelnemer akkoord met de Algemene voorwaarden in 

het TomTom Extra Care Plus-polisdocument. 

7. Nadat de registratieclaims van de Deelnemer zijn geverifieerd en binnen tien werkdagen na ontvangst 

van de bevestigingse-mail, ontvangt de Deelnemer een e-mail van Castelan Limited ('Castelan') met alle 

Algemene voorwaarden die op de TomTom Extra Care Plus-dekking van de Deelnemer van toepassing 

zijn. Castelan is de administrateur van de polis en regelt de verzekering.  TomTom heeft de rol van 

claimsadministrateur. 

8. Alleen nieuwe en originele Promotieproducten komen in aanmerking voor de Promotie. Tweedehands-, 

gereviseerde of herstelde producten zijn uitgesloten.  
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Algemeen 

9. De Promotie staat open voor Deelnemers die op de aankoopdatum achttien jaar of ouder zijn. 

Groothandelaren en winkeliers die TomTom-producten verkopen, medewerkers en contractanten van 

TomTom of gerelateerde bedrijven of hun familieleden, TomTom-vertegenwoordigers en alle overige 

personen die zijn betrokken bij de organisatie of administratie van de Promotie, zijn uitgesloten van 

deelname. De Promotie is alleen geldig voor een nieuw Promotieproduct in de originele verpakking en 

gekocht bij een deelnemende winkel, ter beoordeling van TomTom.  

10. Alle onvolledige of ongeldige registraties worden afgewezen of geannuleerd. Als de registratie 

onvolledig is, moet de Deelnemer deze binnen tien werkdagen na de kennisgeving voltooien en 

nogmaals indienen om te kunnen deelnemen. Een claim wordt als onvolledig of ongeldig beschouwd als 

aan een of meer van de volgende criteria wordt voldaan: 

a. Product gekocht dat niet in aanmerking komt voor de Promotie; 

b. Promotieproduct gekocht buiten de Aankoopperiode; 

c. Registratieformulier niet ingevuld en ingediend binnen veertien dagen na aankoop van het 

Promotieproduct; 

d. Registratieformulier ingevuld en ingediend na 23:59 (CET) op 14 september 2017; 

e. Ontbrekende gegevens waar op het deelnameformulier om wordt gevraagd; 

f. Ongeldig of reeds geclaimd aankoopbewijs ingediend; 

g. Deelnemer is geen achttien jaar of ouder op de aankoopdatum; 

h. Deelnemer woont niet in een Deelnemend land, en/of; 

i. Promotieproduct is aangeschaft bij een verkoper die niet deelneemt aan de Promotie. 

11. De Deelnemer moet zich houden aan het proces dat is uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, 

inclusief alle opgegeven deadlines en vereisten. De online registratie sluit om 23:59 uur op 14 

september 2017, veertien kalenderdagen na de laatste dag van de Aankoopperiode ('Einddatum') en 

dient binnen veertien kalenderdagen na aankoop van het Promotieproduct te gebeuren. 

12. Elke Deelnemer mag meerdere claims indienen, mits elke claim plaatsvindt op basis van een aparte voor 

deelname gekwalificeerde aankoop van een Promotieproduct binnen de Promotieperiode. 

13. TomTom heeft het recht een zaak te onderzoeken waarin sprake is van (vermeende) fraude om 

schadekosten op de betrokken individuen te verhalen.  

14. TomTom respecteert de privacy van de Deelnemers en ziet erop toe dat alle persoonsgegevens worden 

verwerkt conform het privacybeleid van TomTom. Details vindt u op www.tomtom.com/legal/privacy/ 

15. TomTom verstrekt de persoonsgegevens mogelijk aan een door TomTom aangesteld professioneel 

extern bedrijf als dit nodig is om de Promotie te beheren. TomTom en diens vertegenwoordigers zijn 

verantwoordelijk voor het opslaan, verwerken en overbrengen van de persoonsgegevens en, indien 

nodig, voor het verkrijgen van toestemming van de Deelnemer. TomTom houdt zich aan de 

privacywetgeving van de Europese Unie en andere lokale privacywetgeving. Conform deze wetgeving 

gebruikt TomTom uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden en gedurende de periode 

waarvoor de gegevens zijn verzameld. TomTom beschermt uw gegevens tegen misbruik. Wanneer u 

vermoedt dat uw gegevens niet worden gebruikt voor het doeleinde waarvoor u deze aan TomTom hebt 

verstrekt, neemt u contact met ons op via http://tomtom.com/support 
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16. TomTom aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor registratieclaims die zijn 

kwijtgeraakt, te laat zijn ontvangen, zijn beschadigd of verkeerd zijn geadresseerd. TomTom is niet 

verantwoordelijk voor te late of verkeerd geadresseerde levering van de Premie. 

17. TomTom behoudt zich het recht voor om deze Promotie op elk gewenst moment en zonder 

voorafgaande kennisgeving aan de Deelnemer eenzijdig in te trekken en/of te wijzigen, en/of aan te 

vullen en/of om de Algemene voorwaarden aan te passen. De Premie is niet overdraagbaar en er is geen 

alternatief beschikbaar. De Promotie kan niet worden gecombineerd met andere promoties, kortingen 

of aanbiedingen. 

18. Ga naar onze ondersteuningspagina www.tomtom.com/support voor meer informatie over de 

Promotie, over TomTom-producten en -services of om contact op te nemen met de TomTom-

klantenservice. 

19. Als enige bepaling van deze Promotie of deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een 

rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie als zijnde onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar wordt 

beoordeeld, zal die bepaling of gedeeltelijke bepaling niet langer deel uitmaken van deze Promotie of 

deze Algemene voorwaarden. Dit zal niet van invloed zijn op de wettigheid, geldigheid of 

uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Promotie of deze Algemene voorwaarden, tenzij dit 

vereist is onder het toepasselijke recht. 

20. TomTom wijst alle aansprakelijkheid af voor zover toegestaan door de wet.  Niets in deze Promotie of 

deze Algemene voorwaarden kan echter dienen ter uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van 

TomTom voor overlijden of persoonlijk letsel ten gevolge van nalatigheid, of voor enige andere 

aansprakelijkheid die niet juridisch kan worden uitgesloten of beperkt. 

21. Het niet uitoefenen van een recht, bevoegdheid of rechtsmiddel onder deze Promotie, deze Algemene 

voorwaarden of de wet, of een vertraging in de uitoefening hiervan, mag niet worden geïnterpreteerd 

als het doen van afstand van dat recht, die bevoegdheid of dat rechtsmiddel. Als TomTom afstand doet 

van rechten met betrekking tot een schending van enige bepaling in deze Algemene voorwaarden, 

betekent dit geen verklaring van afstand van rechten met betrekking tot een volgende schending van die 

bepaling, of als een verklaring van afstand van rechten met betrekking tot een schending van enige 

andere bepaling. 

22. TomTom mag, zonder kennisgeving en zonder toestemming van Deelnemers, haar rechten gerelateerd 

aan de uitvoering van de Promotie toewijzen of elk van haar verplichtingen gerelateerd aan de naleving 

van de Promotie delegeren zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden, mits een dergelijke 

toewijzing of delegatie aan (i) een gelieerde entiteit van TomTom, (ii) een opvolger van TomTom, door 

consolidatie, fusie of van rechtswege, of (iii) een koper van alle of wezenlijk alle middelen van TomTom 

is. 

23. De Promotie en deze Algemene voorwaarden vallen onder de lokale wetgeving van het land waar de 

Deelnemer woont. 

-EINDE- 


