
 

 

Actievoorwaarden 

 "Rijd 10.000 km gratis op CNG van DATS 24! Geniet deze actie bij 

aankoop van een CNG-wagen van D’Ieteren." 

I. Wie organiseert deze actie? 

Deze Actie wordt gezamenlijk georganiseerd door DATS 24 NV, Edingensesteenweg 196, Halle 

(hierna: DATS 24) en door NV D’Ieteren SA, Maliestraat 50, 1050 Brussel (hierna: D’Ieteren). 

DATS 24 en D’Ieteren worden hierna gezamenlijk de ‘Organisatoren’ genoemd. 

II. Waarvoor gelden deze actievoorwaarden? 

Deze actievoorwaarden gelden voor de actie “Rijd 10.000 km gratis op CNG van DATS 24! Geniet 

deze actie bij aankoop van een CNG-wagen van D’Ieteren." (hierna de “Actie”). 

Door mee te doen aan de Actie stemt de deelnemer onvoorwaardelijk in met deze 

actievoorwaarden. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. 

Deze actievoorwaarden zijn gedurende de looptijd van de Actie te raadplegen, printen en 
downloaden op DATS 24 - Volkswagen - Skoda - Volkswagen CADDY - SEAT - Audi. 
 
 

III. Wat is de looptijd van de Actie? 

De Actie loopt van 1 januari 2018 tot en met 28 februari 2018*.  

Indien voor  de einddatum van de Actie reeds volgende wagens verkocht werden dan is het maximale 

aantal wagens per merk voor deze Actie bereikt en zal er niet langer aan de Actie kunnen 

deelgenomen worden voor dat merk. 

• 200 CNG wagens van een officiële ŠKODA concessiehouder van D’Ieteren 

o Type ŠKODA OCTAVIA G-TEC  

o Type ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC 

• 200 CNG wagens van een officiële SEAT concessiehouder van D’ieteren  

o Type SEAT MII CNG 

o Type SEAT Ibiza CNG 

o Type SEAT Leon 5D CNG 

• 400 CNG wagens van een officiële Volkswagen concessiehouder van D’Ieteren 

o Type Volkswagen UP CNG 

o Type Volkswagen Polo CNG 

o Type Volkswagen Golf CNG 

• 250 CNG wagens van een officiële Audi concessiehouder van D’ieteren  

o Type Audi A3 Sportback g-tron 

o Type Audi A4 Avant g-tron 

https://customer.dats24.be/wps/portal/datscustomer/content/campaigns/autosalon_2017/autosalon
https://www.volkswagen.be/nl/tools/navigation/footer/legal/voorwaarden-dats24.html
http://nl.skoda.be/news/news-detail/octavia-gtec-cng
https://www.volkswagen-commercial-vehicles.be/nl.html
http://www.seat.be/
http://www.audi.be/


o Type Audi A5 Sportback g-tron 

Deelnames na 28 februari 2018 worden hoe dan ook niet meer in aanmerking genomen. 

*Voor VW CADDY CNG (LIFE) (uitsluitend geldig op de Caddy CNG Maxi + kort) loopt de Actie  van 1 

januari 2018 tot en met 31 januari 2018. Indien voor  31 januari 2018 van de reeds 100 wagens van 

het type Volkswagen CADDY CNG (LIFE) verkocht werden dan is het maximale aantal wagens voor 

deze Actie bereikt en zal er niet langer aan de Actie kunnen deelgenomen worden.  

Deelnames na 31 januari 2018 worden hoe dan ook niet meer in aanmerking genomen. 

IV. Wie kan deelnemen aan deze Actie? 

De Actie is toegankelijk voor particulieren en bedrijven met uitzondering van FleetCo en DATS 24 

aankopen.* Meer bepaald is deze toegankelijk voor elke natuurlijke persoon die in België 

gedomicilieerd is en minstens 18 jaar oud is en voor elke rechtspersoon die ingeschreven is in de 

Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen. Medewerkers van de Organisatoren en hun familie, 

agenten of retailers kunnen niet aan deze Actie deelnemen.  

*Dit met uitzondering van VW Caddy CNG (Life). Hiervoor is de Actie enkel geldig voor particulieren.  

V. Wat houdt de Actie in? 

Gedurende de looptijd van de Actie ontvangt elke deelnemer een DATS 24 tankkaart met het 

equivalent van 10.000 KM gratis CNG tanken bij DATS 24. Dit equivalent wordt door de 

Organisatoren vastgelegd op een tegemoetkoming van een totaal aan CNG tankbeurten  ter waarde 

van:  

• 365 euro  CNG tankwaarde bij DATS 24 voor de eerste 200 CNG wagens van een officiële 

ŠKODA concessiehouder van D’Ieteren van het type ŠKODA OCTAVIA G-TEC en OCTAVIA 

COMBI G-TEC. 

• 388 euro CNG tankwaarde bij DATS 24 voor de eerste 200 CNG wagens van een officiële 

SEAT concessiehouder van D’ieteren van het type SEAT MII CNG, SEAT Ibiza CNG en SEAT 

Leon 5D CNG. 

• 365 euro CNG tankwaarde bij DATS 24 voor de eerste 400 CNG wagens van een officiële 

Volkswagen concessiehouder van D’Ieteren van het type Volkswagen UP CNG, 

Volkswagen Polo CNG en Volkswagen Golf CNG. 

• 419 euro CNG tankwaarde bij DATS 24 voor de eerste 250 CNG wagens van een officiële 

Audi concessiehouder van D’ieteren van het type Audi A3 Sportback g-tron,  Audi A4 

Avant g-tron en Audi A5 Sportback g-tron. 

• 469 euro CNG tankwaarde bij DATS 24 voor de eerste 100 CNG wagens van het type 

Volkswagen CADDY CNG (LIFE) van een officiële Volkswagen concessiehouder van 

D’Ieteren.  

De termijn van 10 000 KM gratis CNG tanken begint te lopen  vanaf de levering van de wagen(s) van 

de deelnemer. Vanaf dan mag de deelnemer gedurende een jaar vrij kiezen wanneer hij de 

tegemoetkoming besteedt aan CNG tankbeurten bij DATS 24.  



Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar vervalt de tegemoetkoming. Dit betekent dat de 

deelnemer bij het verstrijken van de termijn geen recht meer zal hebben op een mogelijks resterend 

bedrag van de tegemoetkoming. 

Deze tegemoetkoming kan enkel en alleen voor het tanken van CNG gebruikt worden bij DATS 24. 

Voor andere brandstoffen zoals diesel en benzine, zal de deelnemer zelf alle kosten dragen en zullen 

de Organisatoren op geen enkele wijze tussenkomen. 

Deze tegemoetkoming kan niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura. 

VI. Voorwaarden voor deelname aan de actie 

 

Om geldig aan de Actie te kunnen deelnemen, moet de deelnemer de volgende stappen doorlopen: 

1. De deelnemer moet tussen 1 januari 2018 en 28 februari 2018 minstens 1 CNG wagen bij een 

officiële concessiehouder binnen het D’Ieteren netwerk in België kopen van de eerste: 

a. 200 CNG wagens bij een officiële ŠKODA concessiehouder van D’Ieteren van het type 

ŠKODA OCTAVIA G-TEC en OCTAVIA COMBI G-TEC. 

b. 200 CNG wagens bij een officiële SEAT concessiehouder van D’ieteren van het type SEAT 

MII CNG, SEAT Ibiza CNG en SEAT Leon 5D CNG. 

c.  400 CNG wagens bij een officiële Volkswagen concessiehouder van D’Ieteren van het 

type Volkswagen UP CNG, Volkswagen Polo CNG en Volkswagen Golf CNG. 

d.  250 CNG wagens bij een officiële Audi concessiehouder van D’ieteren van het type Audi 

A3 Sportback g-tron,  Audi A4 Avant g-tron en Audi A5 Sportback g-tron 

of 

De deelnemer moet tussen 1 januari 2018 en 31 januari 2018 minstens 1  wagen van de eerste 100 

van het type CADDY (LIFE) aankopen bij een officiële Volkswagen concessiehouder van D’Ieteren.  

2. De deelnemer zal bij de levering van zijn wagen een DATS 24 tankkaart met de tegemoetkoming  

alsook een unieke pincode ontvangen waarmee hij CNG kan tanken bij DATS 24. 

3. Vanaf de levering van diens wagen zal de deelnemer gedurende 1 jaar of totdat de 

tegemoetkoming opgebruikt is, gebruik kunnen maken van de DATS 24 tankkaart. 

4. De deelnemer zal zijn pincode en tankkaart niet op dezelfde plaats bewaren. 

5. De deelnemer zal de veiligheidsvoorschriften op de tankstations van DATS 24 naleven. 

In geval van misbruik, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behouden de Organisatoren 

zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname van de 

Actie uit te sluiten of (b) de Actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te 

trekken.  

VII. Privacy   

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van juiste, actuele en volledige informatie. De 

Organisatoren kunnen deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit of bevoegdheid (in 

geval van deelname door een rechtspersoon) en van hun geldige inschrijving op het door hun 

opgegeven domicilie of hun registratie in de Belgische Kruispuntbank voor Ondernemingen.  



De (persoons)gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 

m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De Organisatoren behandelen deze gegevens 

als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit doorgeven aan derden. Zij worden gebruikt voor 

het goede verloop van deze Actie. 

VIII. Aansprakelijkheid 

De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit een deelname aan de 

Actie, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Organisatoren. 

De Organisatoren zijn niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor 

eventuele gevolgschade van de Actie. De Organisatoren dragen geen enkele aansprakelijkheid inzake 

ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit de Actie, 

de promotie, de toekenning van de tegemoetkoming en de ontvangst van de tegemoetkoming 

voortvloeien. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit vergissingen in 

het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden. De Organisatoren zijn 

evenmin aansprakelijk in geval van enig technisch mankement en/of vertragingen in het 

binnenkomen van de inzendingen. 

De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de DATS 24 tankkaart met de 

tegemoetkoming. In geval van verlies of diefstal zal de deelnemer geen recht hebben op een nieuwe 

tegemoetkoming. 

IX. Slotbepalingen 

Indien een bepaling van deze actievoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar zou zijn, zal dit geen 

invloed hebben op de geldigheid of de afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De Organisatoren 

behouden zich het recht voor om bepalingen van dit reglement aan te passen, toe te voegen of te 

schrappen. Niet voorziene gevallen zullen door de Organisatoren behandeld worden waarbij de 

beslissing van de Organisatoren bindend zal zijn. 

Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige 

bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.  

 

Vastgesteld te Halle op 26/12/2017 

 

 


