REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD
‘Back to sixties @ San Francisco ’
Wedstrijd georganiseerd door ING België NV
van 30 augustus 2018 tot en met 10 maart 2019

1. De wedstrijd ‘Back to sixties @ San Francisco’ (hierna ‘de wedstrijd’ genoemd) wordt georganiseerd
door ING België NV (hierna ‘ING’ genoemd), Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, RPR Brussel, btw BE
0403.200.393.
2. De wedstrijd begint op 30 augustus 2018 en loopt tot en met 10 maart 2019.
3. De wedstrijd staat open voor iedere natuurlijke persoon die ten minste 18 jaar oud is en in eigen
naam deelneemt.
4. Personeelsleden (werknemers, zelfstandigen en leveranciers) van ING die aan de organisatie van de
wedstrijd meewerken, alsook gezinsleden van bovengenoemde personen, mogen niet aan de wedstrijd
deelnemen. Ook personeelsleden (werknemers, zelfstandigen en leveranciers) van andere bedrijven die
aan de organisatie van de wedstrijd meewerken, alsook gezinsleden van bovengenoemde personen,
mogen niet aan de wedstrijd deelnemen.
5. De wedstrijd verloopt als volgt: op de website www.ing.be/art ‘Back to sixties @ San Francisco’ vult
de deelnemer zijn profiel in en beantwoordt hij twee gesloten vragen (multiple choice) en één
schiftingsvraag. De deelnemer die de juiste antwoorden op de gesloten vragen geeft en de
schiftingsvraag correct beantwoordt of het dichtst in de buurt van het juiste antwoord komt, zonder dat
te overschrijden, wint de beschikbaar gestelde prijs.
6. Deelname aan de wedstrijd gebeurt uitsluitend door het profiel in te vullen, de vragen te
beantwoorden en de persoonsgegevens (naam, voornaam, adres, geboortedatum, telefoonnummer
enz.) te vermelden op het deelnameformulier (hierna ‘het deelnameformulier’ genoemd) dat
beschikbaar is op de website.
7. Aan de wedstrijd kan slechts eenmaal worden deelgenomen. Als één en dezelfde persoon meerdere
deelnameformulieren indient, wordt alleen rekening gehouden met het eerste deelnameformulier dat
ING heeft ontvangen.
8. Deelname aan de wedstrijd kan enkel gebeuren op de in dit reglement beschreven manier. Alleen
deelnameformulieren met daarop het profiel, de antwoorden op de drie vragen en de volledige
vermelding van de persoonsgegevens van de deelnemer, overeenkomstig de instructies op het
deelnameformulier, worden als geldig beschouwd. Elk deelnameformulier dat onvolledig, onleesbaar of
verkeerd is ingevuld (bijvoorbeeld omdat het verkeerde of onvolledige persoonsgegevens bevat) of dat
na de in dit reglement bepaalde termijn bij ING binnenkomt, wordt als ongeldig beschouwd. De
deelnemers geven ING toestemming om na te gaan of hun identiteit en persoonsgegevens
overeenstemmen met die welke op hun identiteitskaart staan. Bij valse verklaringen of foutieve opgaven
van de deelnemers in verband met hun identiteit of persoonsgegevens wordt hun deelname aan deze
wedstrijd als ongeldig beschouwd. Tegen de organisatie van de wedstrijd kan geen bezwaar worden
gemaakt, behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout door ING.

9. Aan het einde van de wedstrijd, zoals bepaald in artikel 2 van dit reglement, worden de deelnemers
die een correct ingevuld deelnameformulier hebben ingediend, hun profiel hebben ingevuld en de drie
hoofdvragen juist hebben beantwoord, in een lijst opgenomen en in aflopende volgorde van hun
antwoord op de schiftingsvraag gerangschikt. Degenen die de schiftingsvraag juist hebben beantwoord
en degenen die het dichtst in de buurt van het juiste antwoord komen, zonder dat te overschrijden,
staan boven aan dat klassement. Wanneer meerdere deelnemers gelijk eindigen met betrekking tot de
schiftingsvraag, wordt de winnaar bepaald op basis van het moment van ontvangst (datum en tijdstip)
van het deelnameformulier door ING. De deelnemer wiens deelnameformulier het eerst is
geregistreerd, wordt dan als de winnaar beschouwd. Tegen de aanwijzing van de winnaar kan geen
bezwaar worden gemaakt, om welke reden dan ook, behalve in geval van een ernstige of opzettelijke
fout door ING.
10. De reis vindt plaats in de loop van 2019. De duur en het programma van de reis worden later
meegedeeld. Inbegrepen in de pakketreis zijn de retourvlucht, het vervoer tussen de luchthaven en het
hotel, het verblijf en het ontbijt in de door de organisator geselecteerde hotels, drie lunches. Niet
inbegrepen in de pakketreis zijn de visa, de reisverzekering, de eventuele vaccinatie, fooien voor gidsen,
chauffeurs, kruiers en kelners, brandstoftoeslagen en luchthavenbelastingen, niet-vermelde maaltijden,
drankjes en persoonlijke uitgaven. De gewonnen prijzen zijn overdraagbaar aan personen die ten minste
18 jaar oud zijn, maar kunnen in geen geval tegen andere producten of diensten geruild worden. Tegen
de toekenning van deze prijzen kan geen bezwaar worden gemaakt, om welke reden dan ook, behalve in
geval van een ernstige of opzettelijke fout door ING.
11. Behalve in geval van een ernstige of opzettelijke fout kunnen noch ING, noch haar personeelsleden,
noch derden op wie in het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan, aansprakelijk worden
gesteld voor eventuele schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de organisatie van deze
wedstrijd, waaronder deelname aan de wedstrijd, aanwijzing van de winnaars en toekenning van de
prijzen. Onder datzelfde voorbehoud kunnen noch ING, noch bovengenoemde personen aansprakelijk
worden gesteld voor om het even welk technisch probleem tijdens het verloop van deze wedstrijd bij
zichzelf, een deelnemer aan de wedstrijd en/of een derde (met name door uitval van het internet,
communicatiestoringen of verbindingsproblemen) dat leidt tot onderbreking van de wedstrijd,
vertraging in de deelname of de organisatie van de wedstrijd of wijziging of verlies van gegevens
(waaronder het deelnameformulier) van een deelnemer aan de wedstrijd. Behalve in geval van een
ernstige of opzettelijke fout door ING is laatstgenoemde niet aansprakelijk voor het verlies van
deelnameformulieren of vertragingen bij de ontvangst ervan. Als door een geval van overmacht of een
gebeurtenis buiten de wil van ING om de wedstrijd geannuleerd, onderbroken of gewijzigd moet
worden of de prijzen ingetrokken moeten worden, is ING niet verplicht om een schadevergoeding aan
de deelnemers of winnaars van de wedstrijd te betalen. ING geeft geen persoonlijke garantie voor de
prijzen en draagt al haar rechten en garanties ten opzichte van de leverancier van de prijzen aan de
winnaars van de wedstrijd over. Alle klachten die betrekking hebben op de kwaliteit van de prijzen of
voortkomen uit de betrekkingen tussen de winnaars en het bedrijf dat de prijzen heeft geleverd, moeten
rechtstreeks aan laatstgenoemde worden gemeld. De winnaars sluiten, op eigen kosten, alle nuttige of
noodzakelijke garanties en verzekeringen met betrekking tot hun prijzen en het gebruik ervan. Ze
ontslaan ING van alle aansprakelijkheid in dit opzicht, behalve in geval van een ernstige of opzettelijke
fout door ING. ING brengt de winnaar van de wedstrijd persoonlijk per post of telefonisch op de hoogte
in de week na het einde van de wedstrijd en deelt hem bij die gelegenheid de voorwaarden en
procedures mee die hij in acht moeten nemen om de prijs te ontvangen. Als de winnaar zich niet bij ING
bekendmaakt binnen de termijn die volgens de bovengenoemde voorwaarden en procedures

vastgesteld en in de aan hem gestuurde brief of tijdens een telefoongesprek bepaald is, blijft de prijs
volledig eigendom van ING en kan deze niet meer worden opgeëist.
12. Buiten de mededeling aan de winnaar van de prijs dat hij heeft gewonnen en met uitzondering van
het reglement dat beschikbaar is op de site www.ing.be/art, wordt geen informatie over de wedstrijd
verstrekt. Er worden dan ook geen brieven, telefoontjes, faxen of e-mails over de wedstrijd beantwoord,
onder voorbehoud van dezelfde uitzonderingen.
13. De persoonsgegevens van de deelnemers die in het kader van deze wedstrijd aan ING worden
meegedeeld, worden door ING verwerkt ten behoeve van de marketing van bank- en
verzekeringsdiensten (waaronder de organisatie van deze wedstrijd) en het centrale beheer van het
klantenbestand. De gegevens van de deelnemers worden bovendien aan andere bedrijven van de banken verzekeringsgroep ING in België (lijst op aanvraag) meegedeeld ten behoeve van de marketing
(behoudens e-mailreclame) en het centrale beheer van het klantenbestand. Iedere deelnemer kan
kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze laten verbeteren. Hij kan zich gratis
en op verzoek verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens door ING ten behoeve van direct
marketing en/of tegen de mededeling van die gegevens aan andere bedrijven van de ING Groep in
België voor dezelfde doeleinden. Voor meer informatie kunnen de deelnemers artikel 6 van het
algemeen reglement van verrichtingen (bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van ING
raadplegen.
14. De winnaar van de wedstrijd geeft ING en/of de andere bedrijven van de ING Groep in België
toestemming om zijn persoonsgegevens (en met name zijn naam, voornaam en woonplaats) op elk
soort drager (drukwerk, publicaties, films, video’s enz.) te gebruiken (en met name te reproduceren
en/of aan het publiek bekend te maken) voor promotiedoelen van ING en/of een bedrijf van de ING
Groep in België, zonder een andere beloning of schadevergoeding van ING en/of die bedrijven te eisen
dan de prijs waarop hij recht heeft. Bovendien geeft de winnaar van de wedstrijd ING en/of de andere
bedrijven van de ING Groep in België toestemming om foto’s van hem te nemen en deze foto’s te
gebruiken (en met name te reproduceren en/of aan het publiek bekend te maken) op elk soort drager
(drukwerk, publicaties, film, video’s enz.) voor promotiedoelen van ING en/of een bedrijf van de ING
Groep in België, zonder een andere beloning of schadevergoeding van ING en/of die bedrijven te eisen
dan de prijs waarop hij recht heeft.
15. Het Belgische recht is van toepassing.
16. Iedere deelnemer aan de wedstrijd wordt verondersteld kennis te hebben genomen van de inhoud
van dit reglement. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en
zonder voorbehoud onderschrijft en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren wordt
genomen om het goede verloop van de wedstrijd te waarborgen.

