OFFICIEEL REGLEMENT • Tombola “Tomorrowland Winter 2019”
ten voordele van de Belgische sport, aangeboden door ING
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Het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport vzw
(OCBS), gevestigd te 1020 Brussel, Boechoutlaan 9, hierna
de ‘organisator’ genoemd, organiseert op grond van het KB
van 09/05/2018, een OCBS tombola ten bate van de
Belgische Sport met de steun van ING België nv, waarvan de
hoofdzetel zich bevindt op de Marnixlaan 24, te 1000
Brussel (btw BE 0403.200.393, RPP Brussel), hierna “ING”
genoemd.
De tombola is toegankelijk voor elke
• natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die deelneemt in eigen naam, gedomicilieerd is in België, klant is
van ING België en de ING Smart Banking-app voor smartphone (niet mogelijk met een Windowsphone) heeft
geïnstalleerd en geactiveerd.
• natuurlijke persoon van minstens 18 jaar oud die deelneemt in eigen naam, gedomicilieerd is in België, klant
geworden is van ING België tussen 3 en 31 december
2018 en die de ING Smart Banking-app voor smartphone
(niet mogelijk met een Windowsphone) heeft geïnstalleerd en geactiveerd.
De deelnemers moeten zich voor de tombola inschrijven via
de ING Smart Banking-app voor smartphone tussen 31
december 2018 en 21 januari 2019. Slechts één geldige
deelname per klant, alleen de eerste participatie zal in aanmerking komen voor de selectie van de winnaars.
De trekking van de winnaars vindt plaats onder toezicht van
een gerechtsdeurwaarder, tijdens de week na het einde van
de tombola:
• er zullen 6 winnaars (2 in Vlaanderen, 2 in Wallonië en 2
in Brussel) worden geloot uit de deelnemers die klant
waren voor 3/12
• er zullen 3 winnaars (1 in Vlaanderen, 1 in Wallonië en 1
in Brussel) worden geloot uit de deelnemers die klant zijn
geworden tussen 3/12 en 31/12
De negen winnaars ontvangen elk:
• een verblijf van een week, van 9 maart t/m 16 maart
2019, voor 4 personen: de winnaar en 3 personen naar
keuze, in een appartement in residentie Daria I Nor II te
Alpe d’Huez
• 4 lift- & skipassen voor de volledige periode
• 4 x Full Madness Pass voor het festival Tomorrowland
Winter 2019
Zijn niet inbegrepen in de prijs: de vervoerskosten en persoonlijke uitgaven, zoals souvenirs, maaltijden; die zijn voor
rekening van de winnaar en/of begeleiders.
De winnaars en de vergezellende personen zullen, op hun
kosten, alle nuttige of noodzakelijke waarborgen en verzekeringen nemen met betrekking tot hun prijs, en ontslaan
ING van alle verantwoordelijkheid in dit kader.
Elke winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht vanaf
4 februari 2019.
De in het kader van deze tombola aangeboden prijzen zijn

niet overdraagbaar en kunnen in geen geval worden geruild
tegen andere producten of diensten. De toekenning van de
prijzen kan in geen geval worden betwist, behalve bij een
zware en opzettelijke fout van ING. In het geval van ziekte
of annulering kan de winnaar geen financiële of materiële
compensatie eisen. Het is absoluut verboden om tickets
voor Tomorrowland Winter 2019 door te verkopen.
9. De winnaars van de tombola en de vergezellende personen
geven ING en de andere vennootschappen van ING Groep in
België de toestemming om een foto van hen 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 met
uitzondering van de prijs bedoeld in artikel 5.
10. De persoonsgegevens van de deelnemers en de vergezellende personen die aan ING worden meegedeeld in het
kader van deze tombola worden door ING verwerkt met het
oog op de marketing van bank-, financiële en verzekeringsdiensten (onder andere voor de organisatie van deze tombola) en het centrale beheer van het cliënteel. De gegevens
van de deelnemers en de vergezellende personen worden
eveneens doorgegeven aan de andere vennootschappen
van de ING-groep die bank-, financiële en verzekeringsactiviteiten uitoefenen in de Europese Unie (lijst op aanvraag)
met het oog op marketingdoeleinden (met uitzondering
van reclame per elektronische post), alsook het centrale
beheer van het cliënteel.
Deelnemers en vergezellende personen kunnen kennisnemen van de hen betreffende gegevens en ze laten verbeteren. 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 kunnen de deelnemers en de vergezellende personen artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen reglement van de
verrichtingen van ING raadplegen.
11. Over deze tombola wordt geen informatie uitgewisseld.
Onder voorbehoud van dezelfde uitzonderingen zullen er
dan ook geen brieven, telefoongesprekken, faxen of e-mails
over de tombola worden beantwoord.
12. Behoudens ernstige of opzettelijke fout kunnen noch ING,
noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in het
kader van de tombola een beroep wordt gedaan aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die zou voortvloeien uit de organisatie van deze tombola, met inbegrip van
de deelname aan de tombola. Onder hetzelfde voorbehoud

kunnen noch ING, noch voormelde personen aansprakelijk worden gesteld voor enig technisch probleem dat zich
voordoet tijdens het verloop van deze tombola bij henzelf,
een deelnemer aan de tombola en/of een derde en dat leidt
tot een onderbreking van de tombola, een vertraging in de
deelname aan of de organisatie van de tombola of een wijziging of verlies van de gegevens van een persoon die aan
de tombola deelneemt. Als de tombola 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.
13. Indien de tombola wegens overmacht of een gebeurtenis
buiten de wil van de Organisator en/of ING moet worden
geannuleerd, onderbroken of gewijzigd, zijn de Organisator
en/of ING in geen geval gehouden tot schadeloosstelling
van de deelnemers of de winnaar van de tombola.
14. In het geval van een geschil, zal de Organisator van de tombola een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen deze beslissingen kan geen beroep worden ingesteld, noch zal enige klacht
betreffende deze tombola worden aanvaard, behoudens grove
of opzettelijke fout van de Organisator of ING.
15. Het Belgische recht is van toepassing.

16. Dit reglement is opgesteld in het Frans en vertaald in het
Nederlands en het Engels. De tombola onder de naam
“Tombola “Tomorrowland Winter 2019”” in het Nederlands,
“Tombola “Tomorrowland Winter 2019”” in het Frans, en
“Tombola “Tomorrowland Winter 2019”” in het Engels is een
en dezelfde tombola, waarbij de te winnen prijzen worden
toegekend aan de winnaars die worden aangeduid uit alle
Nederlandstalige, Franstalige, Engelstalige of Duitstalige
deelnemers.
17. Elke deelnemer aan de tombola erkent, door het simpele
feit van zijn deelname, dat hij kennis heeft genomen van de
inhoud 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 het akkoord met elke beslissing die wordt genomen
door de Organisator om de goede werking van de tombola
te garanderen.
18. Het onderhavige reglement is beschikbaar op de website
www.ing.be/wedstrijd.
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