Actievoorwaarden De Lijn gratis sms-ticket – Scholenactie 2019
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Gratis sms-ticket Scholenactie 2019” 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”), waarbij 4 gratis sms-tickets ter beschikking worden gesteld door De Lijn.
Elke deelnemer kan maximum 4 sms‐tickets bekomen per ingevoerd gsm-nummer.
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-tickets aanvraagt.
Voorwaarden:
 Het gratis sms-ticket dient te worden aangevraagd en vervolgens te worden geactiveerd en
gebruikt in de periode tussen 11 februari 2019 (00u00) t.e.m. 30 september 2019 (23u59).
 De “Gratis sms-ticket Scholenactie 2019” bestaat uit 4 sms-tickets die je kunt gebruiken voor een
enkele rit.
 We vragen jouw gsm-nummer, dat is nodig om de sms-tickets te kunnen bestellen/gebruiken.
 Bij misbruik behoudt De Lijn zich het recht voor de perso(o)n(en) in kwestie van de actie uit te
sluiten.
 Per gsm-nummer kun je maximum 4 sms-tickets aanvragen. 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 een gratis sms-ticket aanvragen?
1. Ga naar www.delijn.be/naarschool
2. Klik op de button “Vraag sms-tickets aan”
3. Vul je persoonlijke gegevens in en verstuur
4. Je ontvangt een e-mail met alle info om je 4 gratis sms-tickets te activeren en gebruiken
Hoe kan je je gratis sms-ticket activeren en gebruiken?
Eens je je via de website geregistreerd hebt en je de bevestigingsmail met uitleg ontvangen hebt, kun je je
sms-tickets activeren en gebruiken. Om je sms-tickets te activeren moet je een sms met vermelding “DL”
verzenden naar het nummer 4884 net voor je op de bus 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 kun je onbeperkt overstappen. De reisvoorwaarden van De Lijn zijn van toepassing
tijdens het gebruik van het sms-ticket. De kost voor het verzenden van de sms (€ 0,15/sms-ticket) wordt via
uw operator aan jou doorgerekend. De 4 gratis sms-tickets hebben een waarde van 8,40 EUR. De Lijn is niet
aansprakelijk voor het slecht functioneren van je internetverbinding 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.
Het gratis sms-ticket dient te worden aangevraagd en vervolgens te worden geactiveerd en gebruikt in de
periode tussen 11 februari 2019 (00u00) t.e.m. 30 september 2019 (23u59).

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/naarschool 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, emailadres, adres, naam van het kind en geboortedatum van het kind zijn verplicht in te vullen. Als je deze
verplicht in te vullen gegevens niet verschaft, kan je geen gratis sms-tickets bekomen.
Je hebt het recht op toegang en op verbetering van je persoonsgegevens. Je kunt 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
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 kunt 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.

