	
  
REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD « FINTRO
VERBETERT JE BUURT » - FINTRO 2015
1. Algemeen
De online wedstrijd " FINTRO VERBETERT JE
BUURT " wordt georganiseerd door Fintro, een
afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,
1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, hierna
"Fintro” of "de Organisator" genoemd.
De wedstrijd verloopt in twee (2) fasen. De eerste fase
(promotiekit) begint op 7 september 2015 om 0u01 en
eindigt op 15 oktober 2015 om 23u59, en de tweede
(aanwijzing van de winnaars en hoofdwinnaars)
eindigt uiterlijk op 30 oktober 2015, de dag waarop de
wedstrijd afgesloten wordt. De wedstrijd kan op elk
ogenblik door de Organisator verlengd, onderbroken of
geannuleerd worden in geval van onvoorziene
omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de wil
van de Organisator plaatsvinden.
De wedstrijd gaat exclusief door op de website van
Fintro www.fintroverbetertjebuurt.be, hierna “de
website van de wedstrijd “ of “de website” genoemd.
2. Prijzen
Op het einde van de wedstrijd worden er elf (11)
winnaars aangeduid zoals beschreven wordt in punt 5
van dit reglement.
De elf (11) winnaars van de wedstrijd krijgen elk 1.500
EUR.
Daarnaast worden er bovendien twee (2)
“hoofdwinnaars” aangeduid zoals beschreven wordt
in punt 5 van deze wedstrijd, die respectievelijk 5.000
EUR en 10.000 EUR krijgen.
Deze prijzen kunnen niet omgeruild worden in geld of
andere voordelen in natura. Ze kunnen niet afgestaan
worden aan derden.
De prijzen worden gestort aan de winnaars door de
dichtstbijzijnde Fintro-agent, na controle van de
identiteit van de winnaars.
3. Inschrijving voor de wedstrijd
Om zich in te kunnen schrijven voor de wedstrijd moet
de kandidaat voldoen aan de volgende voorwaarden:
het moet gaan om een natuurlijke persoon (1) die
woonachtig is in België, (2) die minimum 18 jaar oud is
en (3) die niet werd aangewezen als een van de
	
  

tweeëntwintig (22) winnaars van de edities 2013 en
2014 van de wedstrijd.
Er wordt slechts één inschrijving per persoon
toegestaan.
Worden uitgesloten van deelname aan de wedstrijd: zij
die zelf, of zij van wie de vertegenwoordigers en/of het
personeel onder hetzelfde dak wonen als een
personeelslid van de Organisator of één van zijn
onderaannemers die hebben meegewerkt aan de
organisatie van de wedstrijd.
De Organisator behoudt zich bij elke fase van de
wedstrijd het recht voor (1) om van de deelnemer alle
informatie te krijgen om te kunnen vaststellen dat de
deelnemer voldoet aan deze voorwaarden, en (2) om
de inschrijving van een deelnemer nietig te kunnen
verklaren en een deelnemer te kunnen uitsluiten als de
Organisator onvoldoende kan controleren dat deze
voorwaarden volledig vervuld zijn. De Organisator
moet helemaal geen verantwoording afleggen over die
beslissing.
De inschrijving voor en de deelname aan de wedstrijd
gebeuren uitsluitend op de website van de wedstrijd.
De twee hoofdwinnaars (5.000 EUR en 10.000 EUR)
aanvaarden geïnterviewd te worden, hetzij telefonisch,
hetzij tijdens de prijsuitreiking bij de dichtstbijzijnde
Fintro-agent.
4. Aanvaarden van het wedstrijdreglement
Zijn inschrijving voor en deelname aan de wedstrijd
impliceren dat de deelnemer dit reglement, net als elke
beslissing van de Organisator met betrekking tot de
inschrijving voor, de deelname aan en het verloop van
de wedstrijd zonder voorbehoud aanvaardt.
De Organisator behoudt zich het recht om dit
reglement op ieder ogenblik aan te passen. Het
reglement en elke wijziging ervan worden op de
website van de wedstrijd gepubliceerd.
Het reglement, en elke wijziging eraan, en de
beslissingen van de Organisator zijn onmiddellijk van
kracht en er kan geen beroep tegen aangetekend
worden.
De niet-naleving ervan leidt tot een automatische en
onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer,
onverminderd elk beroep dat ter beschikking staat van
de Organisator voor het herstel van alle geleden
schade, met inbegrip van alle schade die wordt

	
  
toegebracht aan het imago van de Organisator of de
groep.
5. Verloop en duur van de wedstrijd
Fase 1 – Inschrijving & stemmen – Van 7
september 0u01 tot en met 15 oktober 23u59 2015
5.1 De deelnemer schrijft zich op de website in
conform de modaliteiten die er beschreven zijn, in het
bijzonder in het inschrijvingsformulier.
Hij stelt er zijn project om zijn buurt te verbeteren voor
door middel van een beschrijvende tekst, foto’s,
tekeningen, etc.
De deelnemer garandeert dat zijn project en de
elementen daarvan zijn volledige eigendom zijn, met
inbegrip van de intellectuele en/of industriële
eigendom, en dat ze geen afbreuk doen aan het imago
en de rechten van derden met inbegrip van het imago
en de rechten van de Organisator en de groep en
conform aan de wet, de openbare orde en goede
zeden.
Het ingediende project en de elementen ervan moeten
goedgekeurd worden door de Organisator, ten
opzichte van de prima facie overeenstemming met de
openbare orde, de goede zeden, en de rechten en het
imago van de Organisator en de groep. Deze
beoordeling gebeurt uitsluitend door de organisator en
zonder verantwoordingsplicht.
Na de goedkeuring wordt er via e-mail een link naar de
deelnemer gestuurd waardoor hij toegang krijgt tot, en
de mogelijkheid heeft om, op zijn kosten de promotiekit
af te drukken (in Pdf-formaat) voor de lokale
promotiecampagne bij zijn supporters.
De promotiekit wordt ter beschikking gesteld volgens
de voorstelling en samen met de teksten en
vermeldingen die exclusief bepaald zijn door de
Organisator. Deze formaten, voorstellingen, teksten en
vermeldingen mogen op geen enkele manier door de
deelnemer aangevuld, geschrapt of aangepast
worden. De deelnemer stemt ermee in dat deze
promotiekit op de website van de wedstrijd
gepubliceerd wordt.
5.2 De deelnemer verzamelt zo veel mogelijk
supporters die hem steunen bij zijn deelname aan de
wedstrijd met zijn promotiekit.
De promotiekit moet op een normale en redelijke
manier gebruikt worden in overeenstemming met de
	
  

wet. De deelnemer is de enige verantwoordelijke
uitgever van de promotiekit. Hij is de enige
verantwoordelijke voor het gebruik ervan en verbindt
zich er in het bijzonder toe om geen ongewenste emails te versturen naar mogelijke supporters en ook
niet in het wilde weg affiches op te hangen of uit te
delen.
De deelnemer verbood zich om elk(e) afbeelding, merk
en/of handelsnaam van de Organisator te gebruiken,
behalve voor de promotiekit. Hij verbindt zich ertoe om
de promotiekit helemaal niet in verband te brengen
met om het even welke verklaring of voorstel van
bevoorrechte steun van de Organisator aan de
activiteiten van de deelnemer.
De supporters brengen op de website van de
wedstrijd, overeenkomstig de daar vermelde
modaliteiten (stemmen via e-mail of Facebook
Connect), elk maximaal één (1) stem per dag uit om
de deelnemer(s) van hun keuze te steunen.
De Organisator behoudt zich het recht voor om,
zonder voorafgaande kennisgeving, elke stem
ongeldig te verklaren die naar zijn onweerlegbaar
oordeel en zonder zich hierover te moeten
verantwoorden op een automatische manier
uitgebracht is en/of het gevolg is van manipulatie,
misbruik of fraude van de website en/of het
stemsysteem.
Fase 2 – Aanwijzing van de winnaars en de
hoofdwinnaars door de jury – Ten laatste op 30
oktober 2015
5.3 De jury, die wordt aangeduid door de Organisator
bestaat uit drie (3) vertegenwoordigers van de
Organisator, die tot het Marketing team behoren en
drie (3) vertegenwoordigers van het agentschap
Publicis Brussels. Zij kiest de elf (11) winnaars en twee
(2) hoofdwinnaars van de wedstrijd.
Er wordt één (1) winnaar aangeduid in ieder van de
tien (10) Belgische provincies en één (1) winnaar voor
Brussel, rekening houdend met de domicilie van de
deelnemer.
Voor elke provincie en voor Brussel kiest de jury de
winnaar uit de vijf (5) verkiesbare deelnemers die het
meeste punten verzameld hebben.
Bij deze elf (11) winnaars worden bovendien twee (2)
hoofdwinnaars gekozen uit de vijf (5) winnaars die het
meeste punten verzameld hebben (de vijf projecten in
elke provincie en Brussel).

	
  

Bij het kiezen van de winnaars en de hoofdwinnaar
houdt de jury namelijk rekening met de motivatie van
de deelnemer die in het begin van de wedstrijd
duidelijk uitgelegd moest worden zoals vermeld in punt
5 van dit reglement.
De jury maakt haar keuze uiterlijk 17 oktober 2015, de
dag waarop de wedstrijd wordt afgesloten. De lijst met
de winnaars en de hoofdwinnaars wordt vervolgens in
bewaring gegeven bij een gerechtsdeurwaarder.
De winnaars en de hoofdwinnaars worden individueel
door de Organisator over hun aanwijzing
geïnformeerd.
6. Activiteiten en gedrag van de deelnemers,
de winnaars en de hoofdwinnaars
gedurende de wedstrijd
De Organisator behoudt zich het recht voor om ieder
deelnemer uit te sluiten waarvan
(a) naar het exclusief oordeel van de organisator
en zonder verantwoordingsplicht, het gedrag
of de taal op eender welke wijze of vorm,
onbeleefd, beledigend, denigrerend of
tergend is ten aanzien van de organisator,
een andere deelnemer of een derde ;
(b) de activiteiten en/of het gedrag gedurende de
wedstrijd, volgens zijn onweerlegbaar oordeel
en zonder verantwoordingsplicht, niet
conform blijken met het reglement (met
inbegrip van de inschrijvingsvoorwaarden) of
de wet of die de openbare orde of de goede
zeden of de rechten of het imago van derden
kunnen schenden, met inbegrip van de
rechten of het imago van de Organisator of
de groep.
Uitsluiting van de wedstrijd houdt geen enkele
compensatie in voor de uitgesloten deelnemer die
uitdrukkelijk afziet van iedere aanvraag tot
gerechtelijke of andere vergoeding.
De deelnemer verbindt er zich in geval van uitsluiting
toe om onmiddellijk om het even welk gebruik van de
promotiekit stop te zetten.
7. Wettelijke of contractuele beperkingen
voor de deelname van de deelnemer

	
  

De deelnemer garandeert dat zijn deelname, de
promotiekit, het gebruik ervan en het voordeel dat aan
de prijs verbonden is zoals bepaald in punt 2 van dit
reglement overeenstemmen met de eventuele
contractuele of wettelijke beperkingen met inbegrip
van de professionele of deontologische regels die van
toepassing zijn en waaraan de deelnemer
onderworpen is. Indien dit niet zo is, verbindt de
deelnemer er zich toe om de promotiekit niet meer te
gebruiken en ziet hij af van zijn deelname aan de
wedstrijd.
De Organisator behoudt zich het recht voor om de
deelname van de deelnemer ongeldig te verklaren en
hem uit te sluiten van de wedstrijd indien de
conformiteit met de wettelijke of contractuele
beperkingen niet kan geverifieerd worden tot de
volledige tevredenheid van de Organisator.
8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de Organisator kan in geen
geval worden ingeroepen in geval van een incident,
ongeval, schade, kosten of lasten die voortkomen uit
de toekenning van de prijzen of de deelname aan deze
wedstrijd.
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk
worden gesteld bij verlenging, onderbreking of
annulering op ieder ogenblik van de wedstrijd in geval
van onvoorziene omstandigheden of gebeurtenissen
die buiten de wil van de organisator plaatsvinden.
Zijn aansprakelijkheid wordt ook niet ingeroepen bij
laattijdige ontvangst of verzending van e-mails of
ander elektronisch verkeer.
De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor technische problemen met de site waarover hij
geen controle heeft.
De Organisator kan in geen geval aansprakelijk
gesteld worden voor iedere mogelijke incompatibiliteit
tussen de technologie gebruikt in het kader van de
wedstrijd en de hardware en/on softwareconfiguratie
die de deelnemer en/of zijn supporters gebruiken.
9. Respect voor het privéleven
De deelnemer en zijn supporters stemmen ermee in
dat de persoonsgegevens die zij doorgeven door de
Organisator die instaat voor de verwerking verwerkt
worden. De maatschappelijke zetel van de Organisator
is gevestigd op de Warandeberg 3, 1000 Brussel. In
overeenstemming met de wet van 8 december 1992

	
  
betreffende de Privacywetgeving, brengt de
Organisator er de deelnemers en hun supporters van
op de hoogte dat hun persoonsgegevens verwerkt
worden in het kader en voor de doeleinden van de
organisatie en het verloop van deze wedstrijd.
Bovendien worden de gegevens van de deelnemers
verwerkt door de organisator voor direct marketing
doeleinden. De deelnemer heeft het recht zich tegen
de verwerking voor direct marketingdoeleinden op zijn
vraag en gratis te verzetten.
De deelnemers hebben het recht om hun
persoonsgegevens te raadplegen en te verbeteren,
ongeacht de aard ervan.
10. Geschillen
Elke klacht met betrekking tot de wedstrijd moet bij
aangetekend schrijven naar de organisator worden
gericht en dit, op straffe van uitsluiting, binnen de vijf
dagen te rekenen vanaf het afsluiten van de wedstrijd.
Alle geschillen betreffende deze wedstrijd hangen af
van de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken
van Brussel.
11. Kosten
Alle kosten voor de deelname aan de wedstrijd,
(internetverbinding, computer, drukken van de
promotiekit, …) zijn volledig ten laste van de
deelnemer en zijn supporters. De deelnemers mogen
in geen geval van de Organisator kosten vorderen die
zij maken in het kader van hun deelname aan de
wedstrijd, noch in voorkomend geval, in het kader en
gedurende de periode dat zij het voordeel genieten
van de prijs(prijzen) vermeld in punt 2 hierboven.

	
  

