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1.Copaco Belgium NV, met maatschappelijke zetel te Korte Keppestraat 23/1 te 9320 Erembodegem 

en met ondernemingsnummer 0466.466.565 (hierna "Copaco"), organiseert tussen 01 september 
2019 en 31 december 2019 een incentive-actie op Lenovo, Mobotix, Dell Technologies, Microsoft OEM 

en Iiyama genaamd ‘Meet you at the top in Hippach’. Hiervoor is geen registratie nodig, maar door 

het aanvaarden van een winnende plaats, verklaart de deelnemer zich akkoord met het reglement. 
De deelnemer heeft akkoord gekregen van zijn werkgever voor de eventuele winst van de hieraan 

verbonden prijzen (met inbegrip van de waarde ervan). 
 

 
2.De prijzen zullen worden toegekend aan de resellers die tijdens de incentiveperiode via de aankoop 

van de deelnemende producten het hoogste puntenaantal hebben behaald in hun groep. Copaco 

behoudt zich het recht voor om het punten aantal te corrigeren in het geval van retours van 
producten en onbetaalde facturen die openstaan op het einde van de actieperiode. 

 
Op 31/12/2019 wordt de incentive afgesloten en worden de prijzen toegekend. De winnaars 

ontvangen een fiscale fiche ter waarde van het genoten voordeel. 

 
Details incentiveprijs: 

17 plaatsen voor een exclusieve skireis naar Hippach die plaatsvindt in 2020 (12/03/2020 tot en met 

15/03/2020).  
 

De plaatsen worden verdeeld op de volgende basis:  

Er zijn vier groepen waarin kan gewonnen worden. Per 100Euro omzet in deelnemende producten 
wordt 1 punt verzameld, tenzij anders bepaald. 

Er is maximaal 1 plaats per reseller. 
 

Categorie 1: Omzet Corporate klanten.  
Deze Corporate klanten is een nominatieve lijst beschikbaar op aanvraag bij de account manager.  

Minimumomzet drempel tijdens de actieperiode: 50.000Eur 

In deze categorie worden zes (6) winnaars gekozen. 
 

Categorie 2:  Omzet SMB klanten 
Alle klanten die niet in Corporate nominatieve lijst vallen en geen distri, subdistri, centrale 

aankoopgroepering, retailketen, e-tailer of mass retailer zijn.  

Minimumomzet drempel tijdens de actieperiode: 20.000Eur 
In deze categorie worden vier (4) winnaars gekozen. 

 
Categorie 3:  Omzetgroei 

Alle klanten die geen distri, subdistri, centrale aankoopgroepering, retailketen, e-tailer of mass retailer 

zijn.  
In deze categorie worden de winnaars gekozen op basis van een vergelijking op dezelfde 

deelnemende productcategorieën in de periode 1 september 2019 tot 31 december 2019 versus 1 
september 2018 tot 31 december 2018. 

Minimumomzet drempel tijdens de actieperiode: 20.000Eur 
In deze categorie worden vier (4) winnaars gekozen. 
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Categorie 4: Mobotix 

Het genereren van extra business bij nieuwe of bestaande klanten. 
Winnaars worden verloot onder de grootste groeiers van Mobotix. 

In deze categorie worden drie (3) winnaars gekozen 
 

Voor bovenstaande categorieën kunnen tijdens de actieperiode punten behaald worden op aankopen 

bij Copaco België van: 
- Lenovo Topseller 

- Dell Technologies: alle SnS of SPL prijslijst artikels 

- Mobotix: alle producten 
- Iiyama: alle producten 

- Microsoft OEM: alle producten 

 Per omzet van € 100,00 wordt 1 punt toegekend, tenzij anders bepaald. 
 

 
Bij het totale puntenaantal wordt rekening gehouden met extra punten die te verdienen vallen op 

bepaalde producten tijdens tussentijdse acties. Tevens kunnen vendorspecifieke criteria per merk 

toegevoegd worden om als winnaar in aanmerking te komen voor categorie 1, 2 en 3. Deze worden 
gecommuniceerd vanuit het merk. 

  
Distri, subdistri, mass retailer, retailketens, e-tailers en centrale van aankoopgroepering 

zijn uitgesloten van deze incentive.  
 

Voor detail info rond de tussentijdse incentiveacties binnen de Ski incentive actieperiode verwijzen we 

naar de HTML’s die worden verzonden naar de geregistreerde personen in Copaco maildatabase. 
De winnende firma’s worden binnen 4 weken na het afsluiten van de incentive verwittigd door 

zijn/haar salescontact.  
Deze plaats wordt toegekend aan volgende functies binnen de winnende firma: zaakvoerder, sales 

manager, accountmanager of aankoper. De plaats is niet overdraagbaar naar andere functies binnen 

de firma zonder schriftelijk akkoord vanuit Copaco. Indien geen akkoord, behoudt Copaco het recht 
om deze plaats naar een andere reseller door te geven. 

Indien de winnaar 1 week na dit bericht nog niet heeft geantwoord, behoudt Copaco zich het recht 
voor om de prijs toe te kennen aan een andere reseller. De deelnemer verbindt zich ertoe schriftelijk 

akkoord te gaan met de voorwaarden gesteld door Copaco voor het vertrek.  
 

 

3. Behalve als de deelnemer dit uitdrukkelijk verbiedt, geeft de winnaar door zijn deelname aan de 
campagne toestemming aan Copaco om zijn naam, gelijkenis, foto, stem of meningen te gebruiken 

voor promotiedoeleinden in eender welke media, zonder verdere betaling of vergoeding.  

 

4. Het is niet mogelijk de prijzen en punten over te dragen of te wisselen voor een alternatief in 
contant geld of krediet. De prijs is niet inwisselbaar. Alle belastingen of andere verschuldigde rechten 

op de prijzen worden volledig gedragen door de winnaars.  

 
5. De deelnemer erkent dat Copaco voor de prijzen die aan deze campagne zijn verbonden, 

afhankelijk is van onafhankelijke leveranciers. Indien deze leveranciers, om welke reden ook, de prijs 

niet zouden kunnen leveren of de voorwaarden voor Copaco eenzijdig zouden wijzigen, zal Copaco 
hiervoor niet verantwoordelijk zijn. In voorkomend geval zal Copaco evenmin in een vervangingsprijs 

moeten voorzien.  
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6. De volgende personen kunnen niet deelnemen aan deze incentive: werknemers van Copaco, 
(sub)distri’s, werknemers van de leveranciers/vendors van Copaco en dus ook van de sponsors van 

deze campagne of van de leveranciers van de prijzen en hun verbonden ondernemingen, hun 
gezinsleden of al wie verbonden is aan deze campagne.  

Zie eerder gespecifieerde uitsluitingen. 

 

7. Indien u ten onrechte een prijs in ontvangst heeft mogen nemen, behoudt Copaco zich het recht 
om de waarde van het cadeau terug te eisen of andere rechtzetting te treffen.  

 
8. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

heeft u toegang tot de persoonsgegevens die Copaco over u verzamelt. Iedere deelnemer heeft het 
recht om kosteloos, na voorafgaande schriftelijke kennisgeving, de controle, wijziging, aanpassing of 

vernietiging van deze persoonlijke gegevens te vragen. Dit recht omvat eveneens het recht om zich 
kosteloos te verzetten tegen het gebruik van de persoonlijke gegevens. Copaco zal persoonlijke 

gegevens verwerken in overeenstemming met alle geldende wetten. Bij vragen over persoonlijke 

gegevens die Copaco bijhoudt of over het beleid in dat verband, kunt u een email sturen of contact 
opnemen op het volgende adres:  

 
Copaco Belgium NV  

Korte Keppestraat 23/1  

9320 EREMBODEGEM  
België  

 
 

9. Copaco behoudt zich het recht voor om de door de deelnemer opgegeven omzet niet te erkennen 
indien daarvoor gegronde redenen bestaan, zoals (zonder enige beperking) wanneer de opgegeven 

omzet boekhoudkundig, volgens de door Copaco gehanteerde regels, niet kan erkend worden als 

dusdanig. Er is slechts één winnaar toegelaten per reseller van Copaco.  

 


