WEDSTRIJDREGLEMENT "ING – #Ready4France – Welke ploeg wordt kampioen van Europa?”
Wedstrijd georganiseerd door ING België nv
1. Deze wedstrijd met de naam "ING – Welke ploeg wordt kampioen van Europa?”(hierna "de wedstrijd"
genoemd) wordt georganiseerd door ING België nv (hierna "ING" genoemd), Marnixlaan 24, 1000
Brussel, RPR Brussel, btw BE 0403.200.393.

2. De wedstrijd start op 30 mei 2016 en eindigt op het tijdstip van de aftrap van de laatste wedstrijd van
het Europees kampioenschap (op 10/07/2016 om 20u59min59sec).
3a. De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die minstens 12 jaar oud is op 30 mei 2016 en
die deelneemt in eigen naam en die gedomicilieerd is in België.
3b. De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon vanaf 12 jaar oud die deelneemt in eigen naam
en die in België gedomicilieerd is. Elke deelname van een minderjarige aan de wedstrijd impliceert dat
voorafgaand toestemming werd gevraagd en gegeven door de personen die het ouderlijk gezag of voogdij
uitoefenen op de minderjarige. De minderjarige heeft het ouderlijke gezag of voogdij eveneens op de
hoogte gesteld van het wedstrijdreglement op ing.be/wedstrijd.
4. Personeelsleden (werknemers en zelfstandigen) van ING die meewerken aan de organisatie van deze
wedstrijd, evenals de gezinsleden van deze personen, mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen. Ook de
personeelsleden (werknemers en zelfstandigen) van de andere deelnemende bedrijven die meewerken
aan de organisatie van deze wedstrijd, evenals de gezinsleden van deze personen, mogen niet aan deze
wedstrijd deelnemen.
5. De wedstrijd verloopt als volgt voor nieuwe deelnemers: de deelnemers gaan naar de site
ing.be/voetbal om mee te doen aan de wedstrijd. Daar geven ze hun uitslag voor een match van de Rode
Duivels in, vervolgens kunnen ze zich registeren door hun persoonsgegevens in te vullen (voornaam,
naam, gebruikersnaam, geboortedatum, e-mailadres, aanspreking, taal, plaats en postcode) en een
profielfoto op te laden. De deelnemer verbindt zich ertoe enkel een foto op te laden waarvoor hij houder is
van alle vereiste intellectuele eigendomsrechten. Tot slot moeten ze aanvinken dat ze het
wedstrijdreglement aanvaarden. Ze kunnen eveneens aangeven of ze tijdens het Europees
kampioenschap een dagelijkse update willen ontvangen over hun ranking en score in de wedstrijd. Zodra
ze ingelogd zijn, kunnen ze de uitslag voor de andere wedstrijden opgegeven, vrienden uitnodigen voor
hun vriendenpoule(s), hun profielinformatie aanpassen en ze kunnen de pagina met de prijzen en het
puntensysteem, de ranking van zichzelf en de 5 beste deelnemers en de infographic consulteren. Het is
dan de bedoeling om de uitslagen van de wedstrijden op te geven zodat je punten kan verzamelen. Je
kan ook regelmatig terugkomen naar je dashboard omgeving om je score voor wedstrijden te wijzigen. Je
kan een score nog wijzigen tot het voorziene tijdstip van de aftrap van de match. Als je de juiste winnaar
of gelijkspel correct hebt ingeschat, krijg je 3 punten. Als je daarnaast ook de juiste uitslag van de
wedstrijd hebt ingeschat, krijg je nog eens 5 punten extra.
De deelnemers, die reeds aan de wedstrijd “#Ready4France - Zijn de Rode Duivels klaar?” hebben
deelgenomen, kunnen onmiddellijk inloggen om naar hun dashboard gaan. Ze krijgen dan wel eerst een
pop-up met de vraag om de nieuwe schiftingsvragen in te vullen, hun taal te bevestigen en ze moeten
opgeven of ze een dagelijkse update over hun ranking en score in de wedstrijd willen ontvangen.

6. De winnaars van de wedstrijd zijn de 100 deelnemers met de hoogste score op het einde van de
wedstrijd. Bij een ex aequo kijken we naar het antwoord dat op de 2 schiftingsvragen werd gegeven. Is er
opnieuw een ex aequo dan wint de deelnemer die als eerst heeft deelgenomen.
De 5 beste deelnemers volgens de finale ranking winnen een meet & greet met de Rode Duivels voor 2
personen.

De deelnemers die de positie 6 tot en met 100 innemen in de finale ranking winnen een officiële shirt van
de Rode Duivels.
Als een minderjarige een meet & greet wint dan moet iemand van het ouderlijke gezag of voogdij hem
vergezellen tijdens de meet & greet. Het is ook mogelijk dat het ouderlijk gezag of voogdij de schriftelijke
toestemming en een kopie van zijn of haar identiteitskaart aan een andere meerderjarige persoon geeft.
Dit moet de minderjarige dan kunnen voorleggen aan ING binnen de gewenste tijd. De minderjarige zal
steeds 2 plaatsen voor de meet & greet winnen. Hij maakt geen aanspraak op een derde plaats.

7. De deelname aan de wedstrijd is gratis en verplicht de deelnemer in geen geval tot de aankoop van
een product of dienst van ING. Iedere deelnemer mag slechts één keer meedoen gedurende de volledige
wedstrijdperiode.
8. De deelname is slechts geldig op voorwaarde dat het deelnameformulier dat u vindt op ing.be/voetbal
correct is ingevuld met volledige vermelding van de persoonsgegevens van de deelnemer (voornaam,
naam, gebruikersnaam, geboortedatum, e-mailadres, aanspreking, taal, plaats en postcode). Elk
deelnemingsformulier dat onvolledig is ingevuld (doordat het bijvoorbeeld verkeerde of onvolledige
persoonsgegevens bevat) of door ING wordt ontvangen buiten de in dit reglement vermelde
deelnemingsperiode, wordt als ongeldig beschouwd. De deelnemers geven ING toestemming om na te
gaan of hun identiteit en persoonsgegevens overeenstemmen met hun identiteitskaart. Een minderjarige
geeft ING toestemming om eveneens alle verificaties te doen met betrekking tot de identiteit van de
minderjarige en het ouderlijk gezag of voogdij, het akkoord van het ouderlijk gezag of voogdij dat de
minderjarige mocht deelnemen aan de wedstrijd, het akkoord van het ouderlijk gezag of voogdij met het
wedstrijdreglement op ing.be/wedstrijd. Bij valse verklaringen of foutieve vermeldingen van de
deelnemers in verband met hun identiteit of andere gegevens wordt hun deelname aan deze wedstrijd als
ongeldig beschouwd. De door ING gevraagde informatie moet schriftelijk binnen de opgegeven termijn
aan ING worden bezorgd. Bij valse verklaringen, foutieve vermeldingen of vertragingen van de
deelnemers in de mededeling van de door ING gevraagde informatie wordt hun deelname aan deze
wedstrijd als ongeldig beschouwd. ING aanvaardt geen klachten over de organisatie van de wedstrijd,
behoudens ernstige of opzettelijke fout van ING.
ING behoudt zich het recht tijdens het verloop van de wedstrijd communicatie te sturen naar de
deelnemers.

9. Als de wedstrijd door technische problemen of overmacht vroegtijdig wordt stopgezet, zal de winnaar
worden gekozen uit de mensen die al hebben deelgenomen aan de wedstrijd.

10. De aanduiding van de winnaar kan in geen geval worden betwist, behoudens ernstige of opzettelijke
fout van ING.

11. De gewonnen prijzen zijn op naam. Ze zijn niet overdraagbaar en kunnen in geen geval worden
ingeruild voor andere producten of diensten. De toekenning van deze prijzen kan in geen geval worden
betwist, behoudens ernstige of opzettelijke fout van ING. Bij de annulering van de prijs zoals bepaald in
artikel 6 omwille van onmacht kan noch ING, noch derden waarop in het kader van deze wedstrijd een
beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld. Er kan ook geen aanspraak worden gemaakt op een
andere prijs of vergoeding.

12. Behoudens zware of opzettelijke fout van hunnentwege, kunnen noch ING, noch haar
personeelsleden, noch derden waarop in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan,
aansprakelijk worden gesteld voor elke mogelijke schade die uit de organisatie van deze wedstrijd kan
voortvloeien, met inbegrip van de deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van de winnaar en de
toekenning van de prijs. Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch ING, noch de voornoemde personen

aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk technisch probleem tijdens het verloop van de
wedstrijd, bij henzelf, bij een deelnemer aan de wedstrijd en/of een derde (met name bij een defect of bij
onbeschikbaarheid van internet, communicatie- of verbindingsproblemen), dat zou leiden tot een
onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname aan de wedstrijd of in de organisatie ervan,
of tot een wijziging of verlies van gegevens (met inbegrip van het deelnemingsformulier) van een
deelnemer aan de wedstrijd. Als de wedstrijd wegens overmacht of ten gevolge van een gebeurtenis
buiten haar wil om, moet worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, zal ING in geen geval een
schadevergoeding verschuldigd zijn. Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch ING, noch de
voornoemde personen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijs of de relatie met de
distributeur(s) van de prijs. ING geeft geen enkele persoonlijke garantie met betrekking tot de prijs en wijst
alle rechten en garanties van de prijs ten opzichte van de winnaar door naar de distributeur(s). Eventuele
klachten over de kwaliteit van de prijs of de afhandeling door de distributeur(s) moeten rechtstreeks
worden gericht aan de betreffende distributeur(s) van de betrokken prijs. De winnaar staan in voor alle
garanties en nodige of nuttige verzekeringen met betrekking tot de prijs, ze verlossen ING van deze
verantwoordelijkheid.

13. Alle deelnemers en de winnaar verliezen hun aanspraak op de prijs als blijkt dat frauduleuze
praktijken, in welke vorm ook, werden toegepast of indien te kwader trouw ongeoorloofde afspraken
werden gemaakt tussen deelnemers om hun winstkansen te beïnvloeden. ING behoudt zich het recht voor
om indien nodig de toegekende prijs terug te vorderen of de betrokken deelnemers uit te sluiten van
deelname aan toekomstige ING-wedstrijden. De uitsluiting kan in geen geval worden betwist, behoudens
ernstige of opzettelijke fout van ING.

14. ING brengt de winnaars van de wedstrijd ten laatste op 22/07/2016 per e-mail op de hoogte. Als de
winnaar op 07/08/2016 niets heeft laten weten, heeft ING het recht om de prijs over te dragen naar de
volgende deelnemer in de ranking. ING behoudt zich het recht voor een tussentijdse mededeling te doen
via sociale media en de site ing.be/voetbal.

15. Over deze wedstrijd wordt geen informatie verschaft, met uitzondering van het inlichten van de
winnaar zoals bepaald in artikel 14 hierboven en van de bekendmaking van dit wedstrijdreglement op
ing.be/wedstrijd. Onder voorbehoud van deze uitzonderingen worden er dan ook geen brieven,
telefoongesprekken of e-mails over deze wedstrijd beantwoord.

16. De persoonsgegevens van de deelnemers die in het kader van de wedstrijd aan ING worden
meegedeeld, worden door ING verwerkt met het oog op marketing van bank-, financiële en
verzekeringsdiensten (waaronder de organisatie van deze wedstrijd) en centraal cliëntenbeheer. De
gegevens van de deelnemers worden ook doorgegeven aan de andere vennootschappen van de banken verzekeringsgroep ING in de Europese Unie (lijst op aanvraag) met het oog op marketing (met
uitzondering van reclame per elektronische post) en centraal cliëntenbeheer. Elke deelnemer kan
kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Hij of zij kan zich
op verzoek gratis verzetten tegen de verwerking door ING van de gegevens die op hem of haar betrekking
hebben met het oog op direct marketing en/of tegen de bekendmaking van die gegevens aan andere
vennootschappen van de bank- en verzekeringsgroep ING in de Europese Unie met hetzelfde oogmerk.
Voor meer informatie kunnen de deelnemers artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van
het Algemeen Reglement van de verrichtingen van ING raadplegen.

17. De deelnemers aan de wedstrijd geven ING en/of de andere vennootschappen van ING Groep in
België de toestemming hun persoonsgegevens (naam, voornaam, geslacht, e-mailadres en adres), meer
bepaald hun foto/video, op om het even welke drager (Facebookwall, Twitter, drukwerk, publicaties, film of
video enzovoort) te gebruiken (meer bepaald te reproduceren en/of bekend te maken aan het publiek)

voor marketingdoeleinden van ING en/of een vennootschap van ING Groep in België, zonder dat ze
hiervoor recht hebben op enige vergoeding, met uitzondering van de gewonnen prijs bedoeld in artikel 6.
De deelnemers/winnaars kunnen op elk moment hun toestemming intrekken voor het toekomstige gebruik
van hun persoonsgegevens en/of hun foto's door ING en/of de andere vennootschappen van ING Groep
in België via een aangetekend schrijven aan ING België, Marnixlaan 24, 1000 Brussel en mits naleving
van een opzegtermijn van ten minste twee weken. Na afloop van deze termijn kunnen ING en/of de
andere vennootschappen van ING Groep in België hoe dan ook documenten blijven verspreiden die
afgedrukt zijn vóór de ontvangst van bovenvermeld aangetekend schrijven en gegevens en/of foto's en/of
video's van de deelnemers/winnaars bevatten.

18. Elke deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht de inhoud van dit reglement te kennen. De deelname
aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement
instemt en dat hij elke beslissing zal aanvaarden die de organisatoren nemen om het goede verloop van
de wedstrijd te garanderen. Elke deelname van een minderjarige aan de wedstrijd impliceert dat
voorafgaand toestemming werd gevraagd en gegeven door de personen die het ouderlijk gezag of voogdij
uitoefenen op de minderjarige. De minderjarige heeft het ouderlijke gezag of voogdij eveneens op de
hoogte gesteld van het wedstrijdreglement op ing.be/wedstrijd.

19. Het Belgische recht is van toepassing.
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