REGLEMENT ACTIE–" 80€ CASHBACK "
1.De actie " 80€ Cashback " (hierna ‘de actie’
genoemd) wordt georganiseerd door ING
België nv (hierna ‘ING’), Marnixlaan 24, B1000 Brussel, RPR Brussel, btw BE
0403.200.393.
2. Het aanbod is beperkt tot een eenmalige
betaling van 80€ en geldig bij inschrijving op
maximaal één van de producten in het
fiscale
productaanbod
voor
nietprofessionele klanten van ING (onder
voorbehoud van aanvaarding van uw
dossier door ING België nv en wederzijds
akkoord) waarvan de aanvraag tussen
04/03/2019 tot en met 31/12/2019 is
ingediend bij ING.
3. De actie is geldig vanaf 04/03/2019 voor
elke natuurlijke persoon woonachtig in
België die het beroep van huisarts of artsspecialist uitoefent.
4. Om van deze actie te genieten, is een
premiestorting van minimum 480€ vereist,
dit bedrag kan ofwel via één eenmalige
premie gestort worden of via verschillende
stortingen binnen het fiscaal jaar 2019.
5.Als aan alle voorwaarden voldaan is, zal de
betaling van de cashback door ING ten
laatste gebeuren op 29 februari 2020 op de
ING zichtrekening van waaruit de premie
gestort werd.
6.De actie is niet cumuleerbaar met andere
acties.
7.De in het kader van deze actie
aangeboden cashback is niet overdraagbaar
en kan in geen geval worden geruild tegen
andere producten of diensten. De
toekenning van deze cashback kan in geen

geval worden betwist, behoudens grove of
opzettelijke fout van ING.
8. Tenzij zij een zware of opzettelijke fout
hebben begaan, kunnen noch ING, noch zijn
personeelsleden, noch de derden waarop in
het kader van deze actie een beroep wordt
gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor
enige schade die voortvloeit uit de
organisatie van deze actie, met inbegrip van
de deelname aan de actie en de toekenning
van de cashback. Onder hetzelfde
voorbehoud kunnen noch ING, noch
voormelde personen aansprakelijk worden
gesteld voor enig technisch probleem dat
zich voordoet tijdens het verloop van deze
actie bij henzelf, een deelnemer aan de actie
en/of een derde en dat leidt tot een
onderbreking van de actie, een vertraging in
de deelname aan of de organisatie van de
actie of een wijziging of verlies van de
gegevens van een persoon die aan de actie
deelneemt. Als de actie wegens overmacht
of ten gevolge van een gebeurtenis buiten
de wil van ING moet worden geannuleerd,
onderbroken of gewijzigd, is ING daarvoor in
geen geval schadevergoeding verschuldigd.
9.Alle deelnemers verliezen hun recht op
een cashback indien blijkt dat bedrieglijke
praktijken werden gebruikt, ongeacht in
welke vorm, of indien te kwader trouw
onwettige afspraken werden gemaakt
tussen deelnemers. ING behoudt zich het
recht voor om, in voorkomend geval, de
teruggave van de cashback te eisen of de
betrokken deelnemers uit te sluiten van elke
deelname aan toekomstige acties en
wedstrijden georganiseerd door ING. De
uitsluiting kan in geen geval worden betwist,
behoudens grove of opzettelijke fout van
ING.

10.Over deze actie wordt geen informatie
uitgewisseld, met uitzondering van de
communicatie over onderhavig reglement,
dat beschikbaar is op www.ing.be/wedstrijd
en op eenvoudige aanvraag. Er zullen dan
ook geen brieven, telefoongesprekken,
faxen of e-mails over de actie worden
beantwoord.
11.Dit reglement is vertaald in het
Nederlands, Engels en Duits onder de titel
"80€ Cashback ".
12.Het Belgisch recht is van toepassing op
de actie.
13. Niet helemaal tevreden? Neem contact
op via www.ing.be/plaintes of via Tel. : +32 2
464 60 01. Als u niet tevreden bent met het
eerste antwoord, neem dan contact met
ons op via de post: ING Complaint
Management, Sint-Michielswarande 60,
1040 Brussel, klachten@ing.be. U hebt al ING
gecontacteerd ? U kunt contact opnemen
met Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert
II-laan 8, 1000 Brussel. Bel +32 2 545 77 70
of mail naar ombudsman@ombudsfin.be
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