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Gratis sms-ticket – actie Stressmannetje – Het Spel

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie “Gratis sms-ticket -
Stressmannetje – Het Spel” van De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn, publiek
rechtspersoon (publiek extern verzelfstandigd agentschap), met maatschappelijke zetel
te Motstraat 20, 2800 Mechelen en met ondernemingsnummer 0242.069.537 (hierna “De
Lijn”). 

In het kader van deze actie stelt De Lijn in de periode tussen 03/04/2014 (00u00) en
31/12/2014 (23u59) een totaal van maximum 10.000 sms-tickets gratis ter beschikking,
die kunnen worden aangevraagd tot en met 30/06/2014, zolang de voorraad strekt, en
vervolgens geactiveerd en gebruikt kunnen worden tot 31/12/2014, overeenkomstig de
hierna volgende voorwaarden en bepalingen.

Elke deelnemer kan maximum 1 sms-ticket bekomen per ingevoerd gsm-nummer. 

Het gratis sms-ticket dient te worden aangevraagd voor 01/07/2014 (00u00),
geactiveerd en gebruikt in de periode tussen 03/04/2014 (00u00) en 31/12/2014
(23u59), met dien verstande dat het gratis sms-ticket slechts kan worden aangevraagd
zolang de voorraad (10.000 stuks) strekt.

Deelname is voorbehouden aan meerderjarigen of minderjarigen die de voorafgaande
toestemming van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) hebben verkregen om
deel te nemen aan deze actie overeenkomstig onderstaande bepalingen.

Lees aandachtig deze voorwaarden voor je je sms-ticket aanvraagt.

Hoe kan je een gratis sms-ticket aanvragen?
Je dient je te registreren op het daartoe voorziene deelnemingsformulier op de website
www.delijn.be/hetspel meer bepaald dienen daarop je naam, voornaam, gsm-nummer, e-
mailadres en adresgegevens (dit laatste is niet verplicht) te worden ingevuld. Vervolgens
ontvang je een e-mail waarin wordt uitgelegd hoe je je sms-ticket kunt activeren en
gebruiken.

Per gsm-nummer kan maximum 1 sms-ticket aangevraagd worden. Het is niet toegelaten
om op welke wijze dan ook meervoudig deel te nemen aan de actie of zich te organiseren
om op bedrieglijke wijze zoveel mogelijk sms-tickets te bekomen. In dergelijk geval
behoudt De Lijn zich het recht voor de perso(o)n(en) in kwestie van de actie uit te
sluiten.

Hoe kan je je gratis sms-ticket activeren en gebruiken?
Eens je je via de website geregistreerd hebt en je de bevestigingse-mail met uitleg
ontvangen hebt, kan je je sms-ticket activeren en gebruiken.

Om je sms-ticket te activeren moet je een sms met vermelding “DL” verzenden naar het
nummer 4884 net voor je op de bus of tram stapt, en dit met het gsm-nummer dat je
hebt opgegeven op de website. Je ontvangt vervolgens je sms-ticket. 

Het sms-ticket is 60 minuten geldig: er kan gedurende 60 minuten gebruik worden
gemaakt van het openbaar vervoer aangeboden door De Lijn. Binnen de geldigheidsduur
mag onbeperkt overgestapt worden. De gebruiksvoorwaarden van De Lijn zijn van
t o e p a s s i n g t i j d e n s h e t g e b r u i k v a n h e t s m s - t i c k e t .
(http://www.delijn.be/verkooppunten/sms_ticketing_copy.htm).
De kost voor het verzenden van de sms (€ 0,15/SMS-ticket) wordt via je operator aan je
doorgerekend.

http://www.delijn.be/verkooppunten/sms_ticketing_copy.htm


Een sms-ticket heeft een waarde van 1,40 EUR.

De Lijn is niet aansprakelijk voor het slecht functioneren van het internet of van de
diensten verleend door de mobiele operatoren, noch voor de gevolgen van virussen,
bugs, anomalieën of technische gebreken. Ook kan De Lijn niet aansprakelijk worden
gesteld voor het niet (tijdig) ontvangen van het sms-ticket. Zorg ervoor dat je
netwerkbereik hebt met je gsm, indien je je sms-ticket wenst te activeren en gebruiken.

Bescherming van je recht op privacy en van het privéleven
Door je deelname aan de actie verleen je je toestemming aan De Vlaamse
Vervoermaatschappij De Lijn, publiek rechtspersoon (publiek extern verzelfstandigd
agentschap), met maatschappelijke zetel te Motstraat 20, 2800 Mechelen en met
ondernemingsnummer 0242.069.537 om jouw persoonsgegevens die je via de website
www.delijn.be/hetspel hebt verschaft te verwerken in het kader van de actie, om zo de
organisatie en het goede verloop van de actie te verzekeren. Je naam, voornaam, gsm-
nummer en e-mailadres zijn verplicht in te vullen. Als je deze verplicht in te vullen
gegevens niet verschaft, kan je geen gratis sms-ticket bekomen.

De gegevens zullen met het oog op het verloop en de organisatie van de actie worden
doorgegeven aan het reclameagentschap Famous (Rich & Famous Group NV, met
maatschappelijke zetel te Hendrik Placestraat 43a 1702 Groot-Bijgaarden).

Je hebt het recht op toegang en op verbetering van je persoonsgegevens. Je kan dit
recht uitoefenen door een aangetekende brief te sturen naar de hierboven vermelde
maatschappelijke zetel van De Lijn.

Enkel indien je op het deelnemingsformulier aanvinkt dat je persoonsgegevens tevens
verwerkt mogen worden om je op de hoogte te houden van acties, promoties en nieuws
van De Lijn, zullen je gegevens voor deze doeleinden worden verwerkt en kan De Lijn je
hieromtrent per e-mail of per sms/MMS of per post (dit laatste enkel indien je de
adresgegevens hebt ingevuld – niet verplicht) informatie toesturen. Je bent ervan op de
hoogte dat je het recht hebt om je op verzoek en kosteloos tegen deze voorgenomen
verwerking van je persoonsgegevens te verzetten. Je kan dit recht uitoefenen door een
aangetekende brief te sturen naar de hierboven vermelde maatschappelijke zetel van De
Lijn.

De Lijn is niet aansprakelijk voor het feit dat bepaalde gegevens niet beschermd zijn
tegen de eventuele onttrekking ervan en tegen de risico’s van besmetting door eventuele
virussen die circuleren op het internet.


