
Voorwaarden Dag van de Ondernemer 

Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de actie voor ‘Dag van 

de Ondernemer 2017’ georganiseerd door Proximus NV van publiek recht (hierna: “Proximus”).  

Deelnemers van de actie worden geacht in te stemmen met de inhoud van de hierna bepaalde 

voorwaarden.  

Definities:  

- Screen cover / clear coat: een krasbestendige, beschermende folie voor de Smartphone. 

 

- Ondernemer: een natuurlijke persoon die in het bezit is van een ondernemingsnummer en is 

ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen.  

 

- Ondernemingsnummer: een uniek identificatienummer toegekend bij inschrijving in de 

Kruispuntbank van ondernemingen. Het nummer bestaat uit 10 cijfers, waarvan het eerste 

cijfer een 0 of 1 is.  

Verloop van de actie ‘smartphone screen cover’:  

De actie loopt van 6/11/2017 tot en met 17/11/2017 middernacht en dit enkel in Vlaanderen. 

Ondernemers kunnen zich van 6/11/2017 tot en met 17/11/2017 via de website 

www.proximus.be/dagvandeondernemer, inschrijven voor het gratis aanbrengen van een screen 

cover / clear coat op de voorzijde van hun smartphone door een Proximus medewerker in één van 

de 25 deelnemende verkooppunten van Proximus (zie hierna) op één van de beschikbare tijdstippen. 

Voor het aanbrengen van de clear coat dient de ondernemer zich aan te melden op het door hem 

geselecteerde verkooppunt op het aangegeven tijdsstip. Indien de ondernemer zich niet of laattijdig 

begeeft naar het verkooppunt, behoudt Proximus zich het recht voor om de ondernemer de clear 

coat te ontzeggen. 

Actievoorwaarden: 

- Enkel ondernemers kunnen rechtmatig deelnemen aan de actie. De ondernemer dient zich 

te identificeren aan de hand van zijn ondernemingsnummer. Het gebruik van valse gegevens 

leidt automatisch tot de uitsluiting van de deelnemer.  

- De beschikbaarheid van screen covers / clear coats is beperkt tot 3.250 stuks. De 

ondernemer kan slechts aanspraak maken op een clear coat zolang de voorraad strekt.  

Deelnemende verkooppunten: (1) Koning Albert II-laan 27, 1030 Brussel; (2) Werkhuizenkaai 

163/box 38; 1000 Brussel; (3) Kortrijkstraat 29, 8700 Tielt; (4) Menenstraat 14, 8900 Ieper; 

(5) Kapellestraat 12, 8400 Oostende; (6) Steenstraat 22-24, 8000 Brugge; (7) Lippenslaan 

176, 8300 Knokke-Heist; (8) Steenpoort 2, 8500 Kortrijk; (9) Ooststraat 23, 8800 Roeselare; 

(10) Ringlaan 34/bus20, 8500 Kortrijk; (11) Shopping Center Ninia Vuurkruisersstraat 10, 

9400 Ninove; (12) Grote Markt 25, 9300 Aalst; (13) Kouter 1, 9000 Gent; (14) Oude Vest 7, 

9200 Dendermonde; (15) Wijnegem Shopping Center Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem; 

(16) Jezusstraat 1, 2000 Antwerpen; (17) Bruul 112, 2800 Mechelen; (18) Antwerpsestraat 

11, 2850 Boom; (19) Leuvensestraat 9, 1800 Vilvoorde; (20) Statiestraat 38, 2400 Mol; (21) 

Bondgenotenlaan 55, 3000 Leuven; (22) Grote Markt 23, 3200 Aarschot; (23) Sint-Jan 

Berchmansstraat 3, 3290 Diest; (24) Demerstraat 65, 3500 Hasselt; (25) Kerkstraat 22, 3910 

Neerpelt; (26) Gasthuisstraat 29, 2300 Turnhout; (27) Sint Martinusplein 25, 3600 Genk. 

http://www.proximus.be/dagvandeondernemer


- De ondernemer dient zich in te schrijven voor de actie via volgende website: 

www.proximus.be/dagvandeondernemer. Enkel bij ontvangst van een bevestigingse-mail 

kan de ondernemer aanspraak maken op een clear coat. 

- De ondernemer moet in het bezit zijn van zijn identiteitskaart en ondernemingsnummer 

wanneer hij/zij zich aanmeldt bij het verkooppunt. Daarenboven moet de ondernemer de 

nodige bewijsdocumenten kunnen voorleggen indien een verkoper van Proximus hem 

hierom verzoekt.  

- Per ondernemingsnummer kan er aanspraak worden gemaakt op één clear coat.  

Indien aan één of meerdere van de hierboven vermelde voorwaarden niet is voldaan, behoudt 

Proximus het recht om de ondernemer van de betreffende actie uit te sluiten en hem/haar de clear 

coat te ontzeggen.  

Aansprakelijkheid 

Proximus is niet verantwoordelijk voor enige mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of 

overlijden, die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van de deelname aan de actie.  

 

Proximus kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor directe, indirecte, materiële, 

immateriële of lichamelijke schade, die het gevolg zouden kunnen zijn van het aanbrengen van de 

clear coat. Indien dergelijke gebeurtenis zich voordoet zal de ondernemer zich dienen te richten tot 

de producent van de clear coat.  

 

Proximus kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de actie wordt opgezegd, opgeschort of 

geannuleerd wegens overmacht of redenen buiten haar wil.  

Proximus kan evenmin aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke 

aard ook of in geval van communicatieproblemen.  

Beperkingen van garantietermijn 

De ondernemer kan geen aanspraak maken op de levenslange garantie, welke bij een aankoop 

normalerwijze wel van toepassing is. De garantie op de clear coat is beperkt tot de wettelijk 

voorziene garantietermijn van 2 jaar. 

Privacy 

Gegevens van persoonlijke aard die door de deelnemers aan de actie aan Proximus worden 

verstrekt, worden bewaard in de databank van Proximus (Koning Albert II-laan 27 te 1030 Brussel). 

Alle gegevens worden behandeld volgens de wet van 8 december 1992 in verband met de 

bescherming van het privéleven. Zij zullen worden gebruikt in het kader van de actie en kunnen 

eveneens gebruikt worden om deelnemers op de hoogte te brengen van producten, diensten, 

promoties, wedstrijden, … van Proximus. Deelnemers kunnen gratis de klantendienst contacteren, 

indien zij hun gegevens willen raadplegen en/of verbeteren of indien zij geen commerciële 

informatie meer wensen te ontvangen. 

Alle rechten voorbehouden aan Proximus, 11/2017. 

 


