
 

Public 

Actievoorwaarden:  
‘Gratis dashcam(*) bij aanvragen professionele financiering in KBC BrusselsTouch’ 

 
De actie wordt georganiseerd door KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België, hierna 
de ‘organisator’ genoemd. De organisator doet voor het ontwikkelen van de actie en het 
opzetten en verwerken van de gegevens van de actie een beroep op KBC Groep NV, 
Havenlaan 2, 1080 Brussel. 
 
Tijdens de actieperiode verleent de organisator bij het afsluiten van een KBC Brussels 
investeringskrediet, KBC Brussels leasing of KBC Brussels renting voor ondernemers en/of 
ondernemingen in KBC Brussels Touch een dashcam (*) en dit zolang de voorraad strekt. De 
actieperiode loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 maart 2019 23.59u of zolang de voorraad 
strekt. Er zijn 600 dashcams (*) voorradig. 
 
De actie is voorbehouden aan ondernemersklanten die een KBC Brussels Investeringskrediet, 
Leasing of Renting aanvragen via KBC Brussels Touch en voldoen aan alle hierna vermelde 
voorwaarden: 

• Natuurlijke personen met een ondernemingsnummer of rechtspersonen met een 
ondernemingsnummer 

• Die tussen 1 januari 2019 en 31 maart 2019 23u59 een ondernemingskrediet 
(investeringskrediet, leasing of renting) met als doel ‘nieuwe personenwagen’ of 
‘nieuwe bestelwagen’ hebben aangevraagd via KBC Brussels Touch.  

• en hun verblijfplaats in België hebben 
 
Deze gegevens worden in het kader van deze actie specifiek gebruikt om te bekijken of je 
voldoet aan de deelnamevoorwaarden.  
 
Iedere deelnemer aan de actie kan in het kader van deze actie nooit meer dan één dashcam 
(*) ontvangen.  
 
Een eerste verzending van de dashcams gebeurt in de loop van februari 2019, een tweede 
verzending gebeurt in de loop van maart 2019 en een laatste verzending in de loop van april 
2019. De dashcams worden verstuurd naar het adres dat gelinkt is aan het 
ondernemingsnummer. Dit is het adres van de natuurlijke persoon of de maatschappelijke 
zetel van de rechtspersoon.  
 
De dashcam kan niet worden omgeruild voor een ander product of dienst en is niet 
inwisselbaar tegen geld. De organisator en KBC Groep NV zijn niet aansprakelijk voor 
incidenten die voortkomen uit de aanvaarding en het gebruik van de dashcam (*). Voormelde 
personen kunnen niet  aansprakelijk worden gesteld indien de dashcam niet voldoet aan de 
verwachtingen. 
 
(*) Dashcam van het type Mio MiVue C310 incl Samsung microSDHC EVO+ 32 GB, aan KBC 
Bank NV geleverd door Coolblue NV. 
 

De organisator kan de looptijd van de actie wijzigen, de invulling van de actie wijzigen of de 
actie volledig stopzetten. Als er wijzigingen zijn, zal de organisator dit bekend maken via de 
actiepagina. 

Meer informatie over de verwerking en uitwisseling van je persoonsgegevens door KBC Bank 

en KBC Verzekeringen staat in hun privacyverklaring. Deze privacyverklaring staat op 

www.kbc.be/privacy of kan opgevraagd worden in elk kantoor van KBC Bank, bij uw 

tussenpersoon of via KBC Live (078 152 153). Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 

Brussel, België, BTW BE0403.227.515, RPR Brussel. 

http://www.kbc.be/privacy

