REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD 'ING Football Technology'
Wedstrijd georganiseerd door ING België nv
1. De wedstrijd 'ING Football Technology' (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 loopt van 2 december 2018 tot 2
maart 2019 om 23.59 uur.
3. De wedstrijd staat open voor alle coaches of
managers van een amateurvoetbalclub die is
aangesloten bij de Belgische Voetbalbond. Ze mogen
niet het voorwerp zijn van een beroep, vervolging of
rechtsgeschil. Elke club moet ingeschreven zijn via
een natuurlijke persoon die op 2 december 2018
minstens 18 jaar oud is en die in België
gedomicilieerd is.
4. Personeelsleden (werknemers en zelfstandigen)
van ING die meewerken aan de organisatie van de
wedstrijd en hun gezinsleden mogen niet aan deze
wedstrijd deelnemen. Ook de personeelsleden
(werknemers en zelfstandigen) van de andere
deelnemende bedrijven die meewerken aan de
organisatie van de wedstrijd en hun gezinsleden
mogen niet aan deze wedstrijd deelnemen.
5. De wedstrijd verloopt als volgt: de deelnemers
moeten naar de website ing.be/voetbal gaan om aan
de wedstrijd deel te nemen. De deelname is alleen
geldig als de deelnemer de velden correct heeft
ingevuld en duidelijk heeft gemotiveerd waarom de
club zou moeten kunnen deelnemen aan deze unieke
ervaring.
Aanvragen worden beoordeeld op basis van de
motivatie. De motivatie mag niet in strijd zijn met de
openbare orde en de goede zeden, noch duidelijk
ongepaste inhoud bevatten, ongevraagde reclame of
commerciële boodschappen bevatten, obscene,
lasterlijke, beledigende of denigrerende inhoud
jegens een persoon of groep van personen bevatten,
aanzetten tot haat, geweld, discriminatie, racisme of
xenofobie jegens een persoon of groep van personen,
of pornografische, pedofiele of seksistische inhoud
bevatten.
De deelnemers moeten zich inschrijven voor de
wedstrijd met vermelding van hun persoonlijke
gegevens (clubnaam, clubnummer, ACFF of VV-lid,
ploeg, heren- of damesploeg, naam van de coach,
voornaam van de coach, functie, gsm, e-mailadres,
aantal aanwezige spelers, aantal aanwezige
staffleden/begeleiders), hun motivatie in maximaal
1.000 tekens (inclusief spaties) en aanvaarding van
het wedstrijdreglement.

6. Deelnemers aan de wedstrijd maken kans om een
unieke dag als Rode Duivel in het ING Football
Technology Center in Tubeke te winnen. De
winnaars zijn de teams die de jury het meest
overtuigd hebben van hun motivatie. 64 ploegen
worden door de jury gekozen.









KBVB / heren U16 = zaterdag 18.05 (14
ploegen)
KBVB / dames U16 = zaterdag 18.05 (2
ploegen)
KBVB / heren U17 = zondag 19.05 (14
ploegen)
KBVB / dames U13 = zondag 19.05 (2
ploegen)
VV / heren U16 = zaterdag 11.05 (14
ploegen)
VV / dames U16 = zaterdag 11.05 (2
ploegen)
VV / heren U17 = zondag 12.05 (14
ploegen)
VV / dames U13 = zondag 12.05 (2
ploegen)

*Let op, voor herenploegen: slechts 11 spelers + 3
wissels kunnen spelen
**Let op, voor damesploegen: slechts 8 spelers + 3
wissels kunnen spelen
De jury van ING bestaat uit twee personeelsleden van
ING.
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 kan over
de volledige duur van de wedstrijd slechts eenmaal
deelnemen en kan slechts eenmaal winnen.
8. De deelname is alleen geldig als het
deelnameformulier, dat beschikbaar is op
ing.be/voetbal, correct is ingevuld met volledige
vermelding van de persoonlijke gegevens van de
deelnemer (naam van de club, clubnummer, ACFF of
VV-lid, ploeg, heren- of damesteam, naam van de
coach, voornaam van de coach, functie, gsm, emailadres, aantal aanwezige spelers, aantal aanwezige
staffleden/begeleiders). Elk onvolledig
deelnameformulier (dat bijvoorbeeld verkeerde of
onvolledige persoonsgegevens bevat) of formulier dat
wordt ingediend buiten de door ING in dit reglement
bepaalde deelnameperiode, wordt als ongeldig

beschouwd. De deelnemers geven ING toestemming
om na te gaan of hun identiteit en persoonsgegevens
en de gegevens over hun sportclub correct zijn. Bij
valse verklaringen of foutieve vermeldingen van de
deelnemers in verband met hun identiteit of andere
persoonsgegevens wordt hun deelname aan de
wedstrijd als ongeldig beschouwd. De door ING
gevraagde inlichtingen moeten binnen de door ING
opgelegde termijn worden verstrekt. ING aanvaardt
geen klachten over de organisatie van de wedstrijd,
behoudens grove of opzettelijke fout van ING.
9. Als de wedstrijd wegens technische problemen of
overmacht vroegtijdig wordt stopgezet, wordt de
winnaar gekozen uit de personen die reeds aan de
wedstrijd hebben deelgenomen.
10. De aanduiding van de winnaar kan in geen geval
worden betwist, behoudens grove 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, tenzij ING een zware of opzettelijke
fout heeft begaan. Indien de in artikel 6 bedoelde
prijs wordt ingetrokken om redenen die zich volledig
buiten de wil van ING om voordoen, kunnen noch
ING, noch de derden waarop in het kader van deze
wedstrijd een beroep wordt gedaan hiervoor
aansprakelijk worden gesteld. Er kan geen aanspraak
worden gemaakt op een andere prijs of vergoeding.
12. Behoudens grove of opzettelijke fout van
hunnentwege, kunnen noch ING, noch haar
personeelsleden, noch derden op wie in het kader van
deze wedstrijd een beroep wordt gedaan,
aansprakelijk worden gesteld voor 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 het internet en bij
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 een wijziging of verlies van
gegevens (met inbegrip van het deelnameformulier)
van een deelnemer aan de wedstrijd. Als de wedstrijd
wegens overmacht of ten gevolge van een
gebeurtenis buiten de wil van ING om moet worden
geannuleerd, onderbroken of gewijzigd, is ING
daarvoor in geen geval schadevergoeding
verschuldigd. Behoudens grove of opzettelijke fout

van hunnentwege, kunnen noch ING, noch haar
personeelsleden, noch de derden op wie in het kader
van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan,
aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de
prijzen en, meer in het algemeen, voor de relaties
tussen de winnaars en de leveranciers van de prijzen.
De winnaar gaat op eigen kosten alle nuttige of
noodzakelijke garanties en verzekeringen aan met
betrekking tot zijn of haar prijs en ontslaat ING van
elke aansprakelijkheid in dit opzicht.
13. Alle deelnemers en de winnaar verliezen hun
recht op een prijs als blijkt dat frauduleuze
praktijken, in welke vorm ook, werden toegepast of
indien te kwader trouw onwettige afspraken werden
gemaakt tussen deelnemers om hun winstkansen te
beïnvloeden. In voorkomend geval behoudt ING zich
het recht voor om teruggave van de toegekende prijs
te eisen of de betrokken deelnemers uit te sluiten van
deelname aan toekomstige wedstrijden van ING. De
uitsluiting kan in geen geval worden betwist,
behoudens grove of opzettelijke fout van ING.
14. ING brengt de winnaars van de wedstrijd via email op de hoogte. ING behoudt zich daarenboven
het recht voor om berichten te publiceren op de
Facebook-pagina van ING
(https://www.facebook.com/ingbankbelgie), de
Twitter-account van ING
(http://www.twitter.com/ingbelgie) en het
voetbalplatform van ING (www.ing.be/football).
15. Over deze wedstrijd wordt geen informatie
uitgewisseld, behalve de informatie betreffende de
winnaars (cf. artikel 14 hierboven) en de publicatie
van dit reglement op www.ing.be/wedstrijd. Onder
voorbehoud van die uitzonderingen worden er dan
ook geen brieven, telefoons of e-mails over de
wedstrijd beantwoord.
16.
De persoonsgegevens van de deelnemers die aan ING
worden meegedeeld in het kader van deze wedstrijd
worden door ING verwerkt met het oog op de
marketing van bank-, financiële en
verzekeringsdiensten (onder andere voor de
organisatie van deze wedstrijd en, tenzij de fysieke
persoon zich hiertegen verzet, kostenloos, voor
directmarketing) en het centrale beheer van het
cliënteel. De gegevens van de deelnemers worden
ook doorgegeven aan de andere vennootschappen van
de bank- en verzekeringsgroep ING in de Europese
Unie (lijst op aanvraag) met het oog op marketing
(met uitzondering van reclame per elektronische
posten, tenzij de fysieke persoon zich hiertegen
verzet, kostenloos, voor directmarketing) en het
centrale beheer van het cliënteel.
Elke deelnemer kan de gegevens die op hem/haar
betrekking hebben raadplegen en laten corrigeren. De
deelnemer kan ook verzoeken om verwijdering of

beperking van de verwerking van zijn of haar
persoonsgegevens of zich verzetten tegen de
verwerking ervan. Ten slotte heeft hij/zij recht op
overdraagbaarheid van zijn/haar gegevens. Zij
kunnen zich op verzoek en kosteloos verzetten tegen
de verwerking door ING van de hen betreffende
gegevens voor directmarketingacties en/of de
bekendmaking van die gegevens aan andere
vennootschappen van de groep ING die bank-,
financiële en verzekeringsactiviteiten uitoefenen in de
Europese Unie voor dezelfde doeleinden. Voor meer
informatie kan de deelnemer de
Vertrouwelijkheidsverklaring van ING België en
artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke
levenssfeer) van het Algemeen Reglement voor de
Verrichtingen van ING België raadplegen.
Bij vragen kan de deelnemer zich wenden tot onze
verantwoordelijke voor gegevensbescherming (ingbe-PrivacyOffice@ing.com of ING Privacy Office,
Sint-Michielswarande 60, B-1040 Brussel).
17. De deelnemers aan de wedstrijd machtigen ING
en/of de andere vennootschappen van de groep ING
in België om hun persoonsgegevens (en in het
bijzonder hun naam, voornaam en adres) te gebruiken

(en onder meer te reproduceren en/of openbaar te
maken) op de website www.ing.be, op ieder type
drager (Facebook, drukwerk, publicatie, film of
video, voetbalplatform ...) voor marketingdoeleinden
van ING en/of van een vennootschap van de groep
ING in België, zonder dat dit hen recht geeft op enige
vergoeding, buiten de prijs omschreven in artikel 6.
20. Iedere deelnemer aan de wedstrijd wordt geacht
kennis te hebben genomen van de inhoud van dit
reglement. De deelname aan de wedstrijd impliceert
dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud
met dit reglement instemt en elke beslissing
aanvaardt die de organisatoren nemen om het goede
verloop van de wedstrijd te garanderen.
21. De wedstrijd is onderworpen aan het Belgisch
recht.
22. Dit is een Nederlandse vertaling van het Franse
reglement. De wedstrijd met de naam 'ING Football
Technology' in het Nederlands en het Frans is een en
dezelfde wedstrijd, waarbij de te winnen prijzen
worden toegekend aan de winnaars die worden
aangeduid uit alle Nederlandstalige of Franstalige
deelnemers (zonder onderscheid te maken tussen de
deelnameformulieren in het Nederlands of Frans).
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