OFFICIEEL REGLEMENT Tombola “ING Renovatielening” ten
voordele van de Belgische sport, aangeboden door ING.
1. De vzw Ontwikkelingscomité van de
Belgische Sport (OCBS), waarvan de officiële
zetel gevestigd is te 1020 Brussel,
Boechoutlaan 9, vertegenwoordigd door de
heer Philippe Vander Putten, Secretarisgeneraal, hierna OCBS genoemd, volgens
zijn eigen verklaring, toegelaten door KB nr.
3242015 van 09/05/2018, in toepassing van
de wet van 31 december 1851, om een
tombola te organiseren van 1/09/2018 tot
31/08/2019, verklaart zich akkoord om aan
ING België tickets voor de hier vermelde
tombola over te dragen voor een totale
waarde van €10.000. ING België nv,
waarvan de hoofdzetel zich bevindt te 1000
Brussel, Marnixlaan 24 (btw BE
0403.200.393, RPP Brussel),
vertegenwoordigd door de heer Philippe
Wallez, hierna “ING België” genoemd.
Het is ING België toegestaan om in het
kader van een commerciële actie
georganiseerd van 18.02.2019 en
31.03.2019, tombolanummers toe te
kennen.
2. De tombola loopt van 18.02.2019 tot en
met 31.03.2019. Tombola exclusief
voorbehouden aan ING-klanten die een ING
Renovatielening hebben aangevraagd
tussen 18.02.2019 en 31.03.2019 en die
voor 07.04.2018 een bevestiging hebben
gekregen dat hun ING Renovatielening
werd aanvaard door ING België. Slechts één
deelname is mogelijk per persoon voor
enkel één ING Renovatielening.

3. De deelname aan de tombola in kwestie
gebeurt automatisch. Elke persoon die
voldoet aan de voorwaarden die worden
beschreven in artikel 2, krijgt automatisch
en elektronisch de kans om deel te nemen
aan de trekking van de tombola voor de
betrokken periode. Het is niet mogelijk om
deel te nemen aan deze tombola op een
andere manier dan beschreven in
onderhavig reglement.
4. De 2 winnaars, door het lot aangewezen
op 15/04/2019, winnen de complete
organisatie van hun housewarming voor
een maximaal bedrag van 2.000 euro alles
inbegrepen. Het feest zal door ING België in
2019 georganiseerd worden. De trekking
van de winnaars zal plaatsvinden op
15/04/2019 onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder. De aanduiding van
de winnaars en de toekenning van het lot
kunnen in geen geval worden betwist,
ongeacht de reden, tenzij er op zware of
opzettelijke wijze wordt tekortgeschoten in
hoofde van de Organisator of ING. De
winnaars van de trekking zullen vanaf
17/04/2019 verwittigd worden via brief of email of telefoon.
Indien ING België er op 01/05/2019 niet in is
geslaagd om de winnaar te contacteren en
te informeren van zijn prijs, heeft ING België
het recht om de tombolaprijs aan te bieden
aan de eerstvolgende reservewinnaar, die
bepaald werd door de trekking van de
gerechtsdeurwaarder op 15/04/2019.

5. De winnaars winnen de complete
organisatie van hun housewarming op de
datum afgestemd met ING België. ING zal
het feest organiseren in 2019 behalve als
een officieel geschreven akkoord tussen
ING België en een winnaar een andere
datum aanduidt.
6. De winnaar van de tombola geeft ING en
de andere bedrijven binnen de groep ING in
België de toestemming om zijn/haar foto
en/of persoonsgegevens (onder andere
naam, voornaam en adres) te gebruiken
(onder andere om ze te reproduceren en/of
te delen met het grote publiek) op alle
soorten dragers (print, publicaties, films,
video’s, enz.) voor promotionele doeleinden
van ING of een bedrijf binnen de groep ING
in België, zonder hiervoor een bepaalde
vergoeding of schadevergoeding te eisen
van ING en/of haar bedrijven.
7. De persoonsgegevens van de deelnemers
die worden gedeeld met ING in het kader
van deze tombola, zullen door ING worden
verwerkt voor marketingdoeleinden van
bank- en/of verzekeringsdiensten (onder
andere de materiële organisatie van deze
tombola) (behalve wanneer de klant zich
hiertegen verzet) en voor het beheer van
het klantenbestand. Deze
persoonsgegevens worden gedeeld met
andere bedrijven van de groep ING binnen
de Europese Unie, die bank- en
verzekeringsproducten aanbieden (lijst op
aanvraag), en gebruikt voor
marketingdoeleinden (met uitzondering
van reclame via e-mail en wanneer de klant
zich kosteloos verzet tegen direct
marketing) en voor het beheer van het

klantenbestand. Elke deelnemer kan de
gegevens betreffende zichzelf inkijken en
rechtzetten. Hij of zij kan op zijn of haar
verzoek ook vragen om de schrapping of
beperking van de verwerking van zijn/haar
persoonlijke gegevens of de verwerking. Hij
(zij) heeft ook het recht op de
overdraagbaarheid van zijn gegevens. Hij
(zij) kan zich gratis verzetten tegen de
verwerking door ING voor direct
marketingdoeleinden van de gegevens die
op hem of haar betrekking hebben en/of de
bekendmaking van de gegevens aan
andere bedrijven van de groep ING binnen
de Europese Unie die bancaire, financiële of
verzekeringsactiviteiten uitoefenen, voor
dezelfde doeleinden. Voor alle bijkomende
informatie betreffende de verwerking van
persoonsgegevens door ING, kan de
deelnemer artikel 6 (Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer) uit het Algemeen
reglement van de verrichtingen van ING
België raadplegen. Bij vragen kan de
deelnemer contact opnemen met de Data
Protection Officer (ing-bePrivacyOffice@ing.com of ING Privacy
Office, Sint-Michielswarande 60, B-1040
Brussel).
8. Over deze tombola wordt geen
informatie uitgewisseld. Er wordt
overeenkomstig het onderhavige
reglement enkel gecommuniceerd met de
winnaar over de prijs die hij/zij gewonnen
heeft en over dit reglement, dat
beschikbaar is op www.ing.be/wedstrijd en
op aanvraag. Onder voorbehoud van
dezelfde uitzonderingen zullen er dan ook
geen brieven, telefoongesprekken, faxen of
e-mails over de tombola worden

beantwoord.
9. Tenzij ze een zware of opzettelijke fout
hebben begaan, kunnen noch de
Organisator, noch ING, noch hun
personeelsleden of derden waarop een
beroep wordt gedaan in het kader van deze
tombola, aansprakelijk worden gesteld voor
enige schade, van welke aard ook, die
voortvloeit uit de organisatie van de
tombola, met inbegrip van deelname aan
de tombola, aanduiding van de winnaar en
toekenning van het lot. Onder hetzelfde
voorbehoud kunnen noch de Organisator,
noch ING of de voormelde personen,
aansprakelijk worden gesteld voor enig
technisch probleem, van welke aard dan
ook, dat zich voordoet tijdens het verloop
van de tombola, bij henzelf, een deelnemer
aan de tombola en/of een derde, dat zou
leiden tot een onderbreking van de tombola
(in het bijzonder in geval van storing of nietbeschikbaarheid van het internet, een
vertraging in de deelname aan of
organisatie van de tombola, of verder een
wijziging of verlies van de gegevens van
deelnemers aan de tombola. Met
uitzondering van een zware of opzettelijke
fout kunnen noch de Organisator, noch ING
en zijn personeelsleden of eventuele
derden waarop een beroep wordt gedaan
binnen het kader van deze tombola (andere
dan de leveranciers van de loten)
verantwoordelijk worden gesteld voor de
kwaliteit van het lot, alsook, op meer
algemene wijze, voor de relaties tussen de
winnaars en de leveranciers van de loten.
De Organisator en ING geven geen enkele
persoonlijke garantie voor het lot en ze
staan hun eventuele rechten en garanties

met betrekking tot de leveranciers van het
lot af aan de winnaar van de tombola. Elke
klacht betreffende de kwaliteit van het lot
of de relaties tussen de winnaar en de
leveranciers van het lot moet door de
winnaar rechtstreeks worden gericht tot de
leveranciers van het lot.
10. De winnaar zal op eigen kosten alle
nodige garanties en verzekeringen afsluiten
wat betreft het lot en stelt ING vrij van elke
verantwoordelijkheid in dat opzicht.
11. Indien de tombola, in geval van
overmacht of naar aanleiding van een
gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil
van de Organisator en/of ING, moet worden
geannuleerd, onderbroken of gewijzigd,
kunnen/kan de Organisator en/of ING onder
geen beding verantwoordelijk worden
gesteld voor schade en belangen ten
aanzien van de deelnemers of de winnaar
van de tombola.
12. In het geval van een geschil zal de
Organisator van de tombola een
onherroepelijke beslissing nemen. Er kan
geen beroep worden ingesteld tegen de
beslissingen, noch kan er een klacht
worden ingediend tegen deze tombola, met
uitzondering in het geval van een zware of
opzettelijke fout van de Organisator of ING.
13. Het Belgische recht is van toepassing.
14. Dit is een Nederlandse vertaling van het
reglement. De actie onder de naam
‘Tombola ING Renovatielening’ in het
Nederlands, ‘Tombola ING Crédit
rénovation’ in het Frans, is een en dezelfde
tombola, waarbij de te winnen prijs wordt
toegekend aan de winnaar die wordt
aangeduid uit alle Nederlandstalige,

Franstalige, Duitstalige of Engelstalige
deelnemers.

goede werking van de tombola te
garanderen.

15. Elke deelnemer aan de tombola erkent,
door het simpele feit van zijn deelname, dat
hij kennis heeft genomen van het
onderhavige reglement. De deelname aan
deze tombola omvat het akkoord van de
deelnemer met het onderhavige reglement
zonder voorbehoud, in zijn geheel, en de
aanvaarding van elke beslissing die wordt
genomen door de Organisator om de

16. Het onderhavige wedstrijdreglement is
beschikbaar op de website
www.ing.be/wedstrijd. ING België nv –
Bank/Kredietgever – Maatschappelijke zetel:
Marnixlaan 24, 1000 Brussel – Btw BE
0403.200.393 – RPR Brussel – BIC (SWIFT):
BBRUBEBB – IBAN: BE45 3109 1560 2789.
Verantwoordelijke uitgever: Philippe Wallez
– Sint-Michielswarande 60, B-1000 Brussel.
02/2019.

