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1. Welke clubs kunnen deelnemen? 

Alle voetbalclubs ingeschreven in Vlaanderen en met activiteiten in België met een non-profit 

karakter kunnen aan de actie deelnemen. 

Clubs die handelen in strijd met de wetgeving zullen de deelname ontzegd worden. Ook 

clubs die onderstaande, niet-limitatieve, elementen uitstralen zullen als negatief geëvalueerd 

worden. 

- Geweld & discriminatie  

- Pornografie  

- Illegale praktijken  

- Politiek Smartmat  

 

D&D Sport kan éénzijdig clubs ontzeggen tot deelname aan de actie. De weigering tot 

deelname zal gemotiveerd worden na het volbrengen van de registratieprocedure zoals 

omschreven in artikel 2.  

 

2. Registratieprocedure verenigingen  

Clubs dienen zich te registreren via een gevolmachtigde persoon van de club. Na het 

voltooien van het registratieproces zal binnen de 3 werkdagen de registratie geëvalueerd 

worden door D&D Sport.  

 

3. Stopzetting tijdens campagne  

D&D Sport behoudt zich het recht om goedgekeurde clubs tot de campagne te ontzeggen. 

D&D Sport zal de vereniging hiervan per e-mail op de hoogte brengen. Dit bij:  

- Frauduleuze deelname aan de actie 

- Misbruik van identiteit van de club 

- Niet naleving van de communicatie voorwaarden 

Bij stopzetting wegens bovenstaande redenen kan de vereniging geen aanspraak maken op 

de financiële aankoopvoucher zoals voorzien in artikel 4. 
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4. Details omtrent campagne  

De campagne loopt vanaf 20/06/2020 tot 31/08/2020. Binnen deze campagne termijn 

kunnen clubs zich registreren. Na registratie en positieve evaluatie door D&D Sport zal de 

club een unieke ‘aankoopcode’ toegewezen krijgen per mail. Alsook zal er voorzien worden 

in een communicatiepakket.  

De club kan vervolgens de unieke code en het communicatiemateriaal verspreiden onder zijn 

leden en breder netwerk van sympathisanten.  

Na bewijs van verspreiding van de campagne, ontvangt de club een éénmalige 

aankoopvoucher ter waarde van 100 € (incl. BTW). Te besteden vanaf 500 € (incl. BTW) 

Elke klant die zijn of haar betaling afrondt met de unieke code van de club krijgt een extra 

verrassing. De club krijgt op dit bedrag 5% (op lopende promo’s) tot 10% (op niet promo’s) in 

aankoopvouchers. Te besteden voor 31/12/2020. 

 

5. Administratie en afhandeling uitbetalingen  

De club kan ten allen tijde opvragen hoeveel unieke registraties van de code gekoppeld aan 

de club reeds zijn geregistreerd. Deze vraag kan gericht worden aan  

klantendienst@d-dsport.be.  

Op het einde van de looptijd zal D&D Sport (tegen 15/09/2020) een overzicht bezorgen aan 

alle geregistreerde clubs van het aantal keer dat de unieke code gekoppeld aan hun club 

werd gebruikt. Bijgevolg kent u ook de waarde van de aankoopvoucher. 

 

6. Persoonsgegevens  

Alle persoonsgegevens verzameld tijdens deze actie zullen niet uitgewisseld worden met 

externe leveranciers en/of partners. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om de 

product en dienstverlening van D&D Sport correct uit te voeren.  

Een club kan geen opvraging doen van persoonsgegevens gekoppeld aan het gebruik van hun 

specifieke kortingscode. 

 

7. Divers 

- D&D Sport is gerechtigd om tijdens de campagne de algemene voorwaarden bij 

te sturen en/of te wijzigen. De geregistreerde clubs zullen in dit geval per mail op 

de hoogte gebracht worden.  

- Clubs die deelnemen aan de actie dienen de communicatie richtlijnen te volgen. 

Deze worden bezorgd na goedkeuring van de club.  

- Bij onrechtmatige communicatie of misbruik van de logo’s en of huisstijl van D&D 

Sport zal de club uitgesloten worden tot de campagne.  

- Geschillen zullen behandeld worden voor de bevoegde rechtbanken van Brussel.  


