OFFICIEEL REGLEMENT
Tombola 'Youth'
ten voordele van de Belgische sport, aangeboden door ING

1. Het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport
vzw (OCBS) gevestigd te 1020 Brussel, Boechoutlaan
9, hierna de 'organisator' genoemd, organiseert op
grond van het KB nr. III/42-6887-14 een tombola ten
voordele van de Belgische Sport met de steun van
ING België nv, met maatschappelijke zetel te 1000
Brussel, Marnixlaan 24 (btw BE 0403.200.393 – RPR
Brussel), hierna 'ING' genoemd.
2. De tombola loopt van 22 augustus 2016 tot en
met 9 oktober 2016. Elke natuurlijke persoon van
minstens achttien jaar die in België is gedomicilieerd
en een aanvraag heeft ingediend om een ING Lion
Account te openen (onder voorbehoud van
aanvaarding door ING en wederzijds akkoord) kan
deelnemen via www.ing.be of via Home’Bank vanaf
22 augustus 2016 tot en met 9 oktober 2016. De
opening van de ING Lion Account moet ten laatste
op 16 oktober 2016 zijn afgerond. Deelname aan de
tombola is alleen mogelijk op de manier die in dit
reglement beschreven staat. Slechts één geldige
deelname per persoon. Meerdere houders van
eenzelfde rekening krijgen slechts een lot. De
tombola wordt opgesplitst in zeven periodes:

Periode 1: van 22 augustus tot en met 28
augustus 2016

Periode 2: van 29 augustus tot en met 4
september 2016

Periode 3: van 5 september tot en met 11
september 2016

Periode 4: van 12 september tot en met 18
september 2016

Periode 5: van 19 september tot en met 25
september 2016

Periode 6: van 26 september tot en met 2
oktober 2016

Periode 7: van 3 oktober tot en met 9 oktober
2016

vermeld in artikel 2, ofwel zeven winnaars. De loting
van de winnaars vindt plaats rond 25 september
2016 onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder.
De aanduiding van de winnaars en de toekenning
van de prijzen kunnen niet worden betwist, om
welke reden ook, behalve bij bedrog of zware fout
van de organisator of van ING. De winnaars zullen
tegen 30 september 2016 persoonlijk op de hoogte
worden gebracht per e-mail, telefoon of brief.
6. De winnaar van de tombola geeft ING en de
andere vennootschappen van ING Groep in België de
toestemming om een foto van hem of haar te
nemen en die foto en/of zijn of haar
persoonsgegevens (onder andere naam, voornaam,
adres) op om het even welke drager (drukwerk,
publicaties, film of video enz.) te gebruiken (onder
andere
voor
reproductie
en/of
publieke
bekendmaking) voor promotiedoeleinden van ING of
van een vennootschap van ING Groep in België,
zonder hiervoor aan ING en/of aan die
vennootschappen enige vergoeding te vragen.

3. Wie een in punt 2 vermelde rekening opent,
neemt automatisch deel aan de tombola. Elke
persoon die aan de voorwaarden van artikel 2
voldoet, krijgt automatisch langs elektronische weg
een kans toegekend bij de tombolatrekking voor de
periode in kwestie.

7. De persoonsgegevens van de deelnemers die in
het kader van de tombola aan ING worden
meegedeeld, worden door ING verwerkt met het oog
op centraal beheer van het cliënteel, marketing van
bank- en/of verzekeringsdiensten (onder andere de
praktische organisatie van deze tombola) en globaal
overzicht van de cliënt. Die gegevens worden aan de
andere vennootschappen van de bank- en
verzekeringsgroep ING in de Europese Unie (lijst op
aanvraag) meegedeeld met het oog op centraal
beheer van het cliënteel, marketing (met
uitzondering van reclame per elektronische post) en
globaal overzicht van de cliënt. De gegevens van de
winnaar worden ook bekendgemaakt aan de
organisator. Elke deelnemer kan kennisnemen van
zijn of haar gegevens en deze 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 voor directmarketingacties
en/of de bekendmaking van die gegevens aan
andere vennootschappen van ING Groep in de
Europese Unie voor dezelfde doeleinden. Voor meer
informatie met betrekking tot de verwerking van de
gegevens door ING kan de deelnemer artikel 6
(Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van
het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van
ING België raadplegen.

4. De prijzen bestaan uit 7  1 Fnac-waardebon van
1.500 euro (incl. btw). Een winnaar per periode

8. Over deze tombola wordt geen informatie
uitgewisseld. Er wordt enkel gecommuniceerd met

De datum die in aanmerking wordt genomen voor
de deelname is de datum van de aanvraag om een
ING Lion Account te openen via www.ing.be of via
Home’Bank.

de winnaar over de prijs die hij of zij gewonnen heeft
en over de bekendmaking van dit reglement, dat
beschikbaar is op www.ing.be/wedstrijd en dat ook
kan worden aangevraagd overeenkomstig dit
reglement. Onder voorbehoud van dezelfde
uitzonderingen zullen er dan ook geen brieven,
telefoongesprekken, faxen of e-mails over de
tombola worden beantwoord.
9. Behoudens ernstige of opzettelijke fout kunnen
noch de organisator, noch ING, noch haar
personeelsleden, noch de derden op wie in het kader
van deze tombola een beroep wordt gedaan,
aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele
schade van welke aard ook die zou voortvloeien uit
de organisatie van deze tombola, met inbegrip van
de deelname aan de tombola, de aanduiding van de
winnaars en de toekenning van de prijzen. Onder
datzelfde voorbehoud kunnen noch de organisator,
noch ING, noch de voornoemde personen
aansprakelijk worden gesteld voor om het even welk
technisch probleem tijdens het verloop van de
tombola bij henzelf, bij een deelnemer aan de
tombola en/of bij een derde, dat zou leiden tot de
onderbreking van de tombola (met name bij een
defect of bij onbeschikbaarheid van het internet),
een vertraging in de deelname of de organisatie van
de tombola of een wijziging of verlies van de
gegevens van de deelnemers aan de tombola.
Behoudens
ernstige
of
opzettelijke
fout
hunnentwege kunnen noch de organisator, noch
ING, noch haar personeelsleden, noch de eventuele
derden op wie in het kader van deze tombola een
beroep wordt gedaan (andere dan de leverancier
van de prijs), aansprakelijk worden gesteld voor de
kwaliteit van de prijs en meer algemeen, voor de
relaties tussen de winnaar en de leverancier van de
prijs. De organisator en ING verlenen geen enkele
persoonlijke garantie op de prijs en dragen al hun
eventuele rechten en waarborgen ten overstaan van
de leverancier van de prijs over aan de winnaar van
de tombola. Elke klacht met betrekking tot de

kwaliteit van de prijs of de relatie tussen de winnaar
en de leverancier van de prijs moet door de winnaar
rechtstreeks aan de leverancier van de prijs worden
gericht.
10. De winnaar zal, op zijn of haar kosten, alle nuttige
of noodzakelijke waarborgen en verzekeringen
nemen met betrekking tot zijn of haar prijs, en
ontslaat ING van alle verantwoordelijkheid in dit
kader.
11. Als de tombola wegens overmacht of ten
gevolge van een gebeurtenis buiten hun wil moet
worden geannuleerd, opgeschort of gewijzigd, dan
zijn de organisator en/of ING daarvoor in geen geval
schadevergoeding verschuldigd aan de deelnemers
of de winnaar van de tombola.
12. Bij een geschil zal de organisator van de tombola
een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen zijn
beslissing is geen beroep mogelijk en er zullen ook
geen klachten over deze tombola worden aanvaard,
behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout van
de organisator of ING.
13. Het Belgische recht is van toepassing.
14. Door hun deelname aan de tombola verklaren
alle deelnemers kennis te hebben genomen van de
inhoud van dit reglement. De deelname aan deze
tombola impliceert dat de deelnemer volledig en
zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt
en elke beslissing aanvaardt die door de organisator
wordt genomen om het goede verloop van de
tombola te waarborgen.
15. Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op
www.ing.be/wedstrijd. Het is ook beschikbaar op
eenvoudig schriftelijk verzoek aan volgend adres:
ING België nv – ter attentie van Sylvie Decaesstecker
– Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.
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