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Actie “AG Supporter van de handelaars”

Actiereglement voor de handelaars
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Dit reglement is van toepassing op elke deelnemer (“u”) aan de actie “AG Supporter van de handelaars” aangeboden door 
AG NV met maatschappelijke zetel te Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 en FSMA 
nummer 79 (hierna “AG”, “wij”, “we” of “ons”).

Voor de ontwikkeling van het inschrijvingsplatform, shoplocator, shopinterface en coördinatie van het betalingsproces, doen 
we beroep op een externe partner Hashting BVBA, met maatschappelijke zetel te Veldstraat 49 2547 Lint, RPR Antwerpen – 
BTW BE 0506.722.951 (hierna “Hashting”).
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1. Voorwerp

1.1 Context
Met deze actie willen we de heropstart van de economie steunen na de lock-downmaatregelen genomen door de 
overheid in de strijd tegen COVID-19.

Daarom organiseren we een actie voor de AG-klanten waarbij 200.000 bonnen, elk ter waarde van 20 euro, verdeeld 
worden over de doelgroep particuliere klanten, om te besteden bij onze business-klanten. Welke klanten in aanmerking 
komen om deel te nemen aan de actie, wordt beschreven in punt 3 “Criteria voor deelname’.

1.2 Termijn van de actie
De actie omvat twee doelgroepen en dus twee verschillende termijnen.

1. Doelgroep handelaars: vanaf 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020 kan u zich inschrijven voor de actie.  
U wordt opgenomen in de lijst van deelnemende handelaars waar de particuliere klant zijn bon van 20 euro 
kan besteden.

2. Doelgroep particuliere klanten: vanaf 17 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020 kan de particuliere klant de bon 
aanvragen en meteen besteden bij één van de deelnemende handelaars.

Alle bonnen hebben een geldigheidsduur tot en met 31 oktober 2020.

Er zijn 200.000 kortingsbonnen beschikbaar. Eens dit aantal bereikt is, zal de inschrijving niet langer mogelijk zijn. 

We behouden ons het recht voor om de actie te verlengen indien we dit nodig achten en verbinden ons ertoe 
desgevallend alle deelnemers hiervan op de hoogte te brengen. 

2. Aanvaarding reglement
Dit reglement is bindend voor de partijen door de elektronische aanvaarding gedurende het inschrijvingsproces.

Deelname aan de actie is enkel mogelijk als u het reglement aanvaardt en u aan alle voorwaarden bepaald in dit reglement voldoet. 

3. Criteria voor deelname
De deelname aan de actie gebeurt op uitnodiging (via brief) en is niet overdraagbaar aan een andere handelaar.

 – Uw bij AG verzekerde handelszaak is actief in één van de volgende sectoren: 

 § Detailhandel niet-voeding: met uitzondering van handel in tabakswaren, stookolie en wapens.

 § Horeca: met uitzondering van nachtclubs, dancings en discotheken.

 § Wellness voor mens en dier: verzorging van huisdieren, kapper zonder zonnebank, kapper met zonnebank, kapper, 
kapsalon, schoonheidsinstituut, manicure, pedicure, schoonheidszorgen, solarium, sauna, wellness.

 – Uw contract Top Handel is ten minste in voege tot en met 31 december 2020. Met een contract ‘in voege’ wordt 
bedoeld, elk contract dat niet opgezegd, geschorst of geannuleerd is en waarbij de waarborg niet geschorst is door 
niet-betaling van de premie.

 – U bent verzekerd bij een makelaar.

 – Uw handelszaak is geen VZW of holding.

 – U bent niet ingebreke gesteld wegens niet-betaling van de premie.

We behouden ons het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit reglement niet naleven of die het 
systeem misbruiken of manipuleren of bedrog of fraude plegen.
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4. De actie in detail

4.1 Inschrijving
 – U wordt uitgenodigd per brief vanaf 18 juni 2020 en heeft de tijd om u in te schrijven tot en met 17 juli 2020.

 – De QR code/link vermeld in de brief verwijst naar een inschrijvingspagina waar volgende info ingevuld dient te worden:

 § Naam van uw handelszaak (gekend door de particuliere klant)

 § Adres van uw handelszaak

 § BTW – of KBO nummer

 § Website (vrijblijvend)

 § Activiteit van uw handelszaak

 § Polisnummer contract Top Handel 

 § Telefoonnummer handelszaak

 § Telefoonnummer privé

 § Reservatie verplicht?

 § Mailadres

 § IBAN

 – U krijgt een mail ter bevestiging die alle nodig info bevat voor een goed verloop van uw deelname.

 – Uw handelszaak wordt opgenomen in de deelnemerslijst op de online shoplocator. Dit laat ons toe de particuliere klant 
een volledig overzicht te geven van alle deelnemende handelszaken.

4.2 Verloop van de actie
 – Hang de affiche met de QR-code uit in uw handelszaak op een zichtbare plaats nabij de kassa.

 § Indien u zich inschrijft voor 1 juli 2020 krijgt u de affiche toegestuurd via de post.

 § Indien u zich inschrijft vanaf 1 juli 2020 dan drukt u de affiche zelf af.

 – De klant besteedt de bon in uw handelszaak:

 § Enkel de klant die uitgenodigd werd en zich inschrijft voor de actie, kan de korting genieten.

 § De klant kan zich via twee methodes inschrijven. Afhankelijk van de gevolgde procedure via WhatsApp of SMS 
verschilt de wijze waarop u de bon int.

1. De klant volgde het inschrijvingsproces via QR-code en WhatsApp.  
De klant scant de QR-code op uw affiche aan de kassa en wisselt op deze manier de bon in.

2. De klant volgde het inschrijvingsproces via SMS.  
De klant verstuurt de code vermeld op uw affiche naar het telefoonnummer vermeld op dezelfde affiche. 

 § U verifieert de goede ontvangst van de bon. U kan de validatie van de bon meteen zien via de shopinterface. Een 
Whatsapp/SMS wordt verstuurd naar de klant ter validatie van de bon. De klant dient dit bericht aan u te tonen ter 
bevestiging van goede ontvangst (het bericht is opgesteld in de taal van de klant).

 § U geeft de klant 20 euro korting en krijgt vervolgens de 20 euro van ons (via onze partner Hashting) op uw rekening 
gestort.

 § De klant kan de bon niet besteden bij een totaalbedrag lager dan 20 euro.

 § U bent gehouden alle rechtmatige bonnen uitgegeven door Hashting in het kader van deze AG-actie te aanvaarden.

 § U aanvaardt 1 bon per aankoop. 

4.3 De uitbetaling van de bon
 – De bonnen door u geïnd tot en met de laatste dag van de maand (inclusief), worden uitbetaald in de loop van de 7 

volgende werkdagen. 

 – De betaling gebeurt op het rekeningnummer dat u aan Hashting doorgaf op de inschrijvingspagina.

 – Elke gespendeerde bon staat gelijk met een terugbetaling van 20 euro.
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 – De klant kan de bon slechts éénmaal gebruiken. De bon kan niet worden omgezet, geheel of gedeeltelijk in baar geld. 
De klant kan de bon niet besteden bij een totaalbedrag lager dan 20 euro.

 – Als u op het einde van de actieperiode geen enkele bon geïnd hebt, krijgt u van ons de waarde gelijk aan 2 bonnen 
(40 euro) op uw rekening gestort. Deze storting zal gebeuren gedurende de maand volgend op het einde van de actie.

 – Als u op het einde van de actieperiode 1 bon geïnd hebt, krijgt u van ons de waarde gelijk aan 1 bon (20 euro) op uw 
rekening gestort. Deze storting zal gebeuren gedurende de maand volgend op het einde van de actie.

 – De storting gebeurt via Hashting.

4.4 Promotie
We voorzien het nodige promotiemateriaal via de post of via e-mail. 
Het gebruik van onze actie om parallel een eigen actie te creëren is strikt verboden. 

4.5.  Beperkingen
 – De actie is beperkt tot de eerste 200.000 klanten die zich inschrijven via het inschrijvingsplatform.

 – De bon kan door de klant slechts bij 1 handelaar naar keuze uit de deelnemerslijst besteed worden.

 – Elke klant kan slechts 1 bon verkrijgen. 

 – Om elke handelaar de kans te geven om bonnen te ontvangen, nemen we een maatregel ten aanzien van de 
handelaars die reeds 50 bonnen mochten innen. Deze handelaar zal van de shop locator geschrapt worden. 
De particuliere klant zal de naam van de handelaar niet langer in de deelnemerslijst zien verschijnen. De particuliere 
klant kan desondanks nog zijn bon aanbieden in de desbetreffende handelszaak. U hoeft de korting aan uw klant niet 
te weigeren indien je al 50 bonnen geïnd hebt. Ook deze bon zal alsnog aan u uitbetaald worden. 

 – Bij vermoeden van fraude kunnen we uw deelname aan de actie eenzijdig stopzetten. 

5. Kost
Er is geen enkele kost verbonden aan de deelname aan deze actie.

6. Annulatie deelname
Uw deelname aan de actie kan u vroegtijdig stopzetten via de shopinterface.

Van zodra uw deelname stopgezet wordt, zal uw handelszaak niet langer verschijnen in de deelnemerslijst en bent u niet meer 
verplicht de bonnen van de klant te aanvaarden.

7. Gegevensverwerking
Door deel te nemen aan de actie, gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun persoonsgegevens (e-mailadres en 
telefoonnummer) verwerkt worden door AG NV, RPR Brussel 0404.494.849, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, 
verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de privacywet en ons privacyverklaring die beschikbaar is op de website 
www.aginsurance.be.

De gegevens die de deelnemer meedeelt, worden uitsluitend verwerkt voor het beheer van de actie. De deelnemer moet de 
bovenvermelde gegevens verplicht meedelen om mee te kunnen doen aan de actie. Zo niet, moeten we de deelname weigeren. 

De gegevens worden niet overgemaakt aan derden. 

De gegevens van de deelnemers worden bewaard tot maximaal 30 dagen na het einde van de actie.

Elke deelnemer heeft het recht om, binnen de grenzen van de regelgeving, zijn persoonsgegevens te raadplegen, te doen 
corrigeren, te laten overdragen, te beperken en/of te schrappen, door een eenvoudig schriftelijk verzoek gedateerd en 
ondertekend, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, met de post of per e-mail te verzenden naar ons:

AG Insurance 
Data Protection Officer 
Emile Jacqmainlaan 53 
1000 Brussel 
AG_DPO@aginsurance.be

http://www.aginsurance.be
mailto:AG_DPO%40aginsurance.be?subject=
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Klachten over de manier waarop wij de persoonsgegevens verwerken, kunnen desgevallend worden ingediend bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be, +32 2 274 48 00.

Meer informatie is beschikbaar in ons privacyverklaring op www.aginsurance.be.

8. Vragen en klachten

8.1  Vragen
Voor technische vragen en problemen in verband met de inschrijving, shopinterface of shoplocator, neem contact op met 
het contactcenter van hashting: info@hashting.com.

Voor algemene vragen over de actie, neem contact op met het AG client customer center: ccc@aginsurance.be of 
telefonisch op het nummer +32 2 664 11 50.

8.2  Klachten
Elke klacht over deze actie moet schriftelijk en ten laatste binnen de 7 werkdagen na de afsluiting van de actie, naar het 
volgende adres worden gestuurd, met de post of via email:

AG Insurance 
Dienst Klachtenbeheer 
Emile Jacqmainlaan 53 
1000 Brussel 
customercomplaints@aginsurance.be

Elke klacht die buiten deze termijn werd verstuurd, wordt niet in aanmerking genomen.

Wij besteden de grootste zorg aan de organisatie van deze actie en aan het beheer van de bijhorende website. Toch kan 
het gebeuren dat de gereproduceerde of verstrekte informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele onnauwkeurigheden, 
fouten in de spelling of andere gelijkaardige fouten op ons website of ander (promotioneel) materiaal openbaar 
gemaakt door ons, van welke aard ook, kunnen niet tegen ons gebruikt worden, noch aanleiding geven tot eender welke 
verplichting voor ons.

De bovenvermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn eveneens geldig voor het personeel dat handelt voor ons en 
voor derden die tussenkomen. 

9. Toepasselijk recht en rechtbanken
Belgisch recht geldt voor deze voorwaarden. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd voor betwistingen over deze 
voorwaarden.

10. Toegang tot het reglement
De informatie en het actiereglement zijn uitsluitend beschikbaar op www.ag.be/supporterhandelaars.

mailto:contact%40apd-gba.be?subject=
http://www.aginsurance.be
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