REGLEMENT van de wedstrijd “Vakantiesticker”
voor de medewerkers van ING België
van 11 mei tot 21 juni 2015
1. De wedstrijd “Vakantiesticker” (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 11 mei 2015 en loopt tot en met 21 juni 2015.
3. De wedstrijd staat open voor elke natuurlijke persoon die minstens 18 jaar oud is, werkt voor ING België en in
eigen naam deelneemt. Elke deelnemer moet in België gedomicilieerd zijn.
4. De wedstrijd verloopt als volgt: elke deelnemer moet de sticker op zijn auto kleven en hiervan een creatieve
foto nemen. Die foto moet via het formulier op ing.be/geenzorgen worden verstuurd om te kunnen deelnemen.
Elke deelnemer kan slechts 1 keer winnen. De 40 deelnemers met de meest creatieve foto’s, zullen
geselecteerd worden door een jury.
5. Deelname aan de wedstrijd is gratis. Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de wedstrijd.
6. Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen op de manier beschreven in dit reglement. Enkel formulieren met
volledige vermelding van de persoonsgegevens van de deelnemer zijn geldig. Alle formulieren die onvolledig,
onleesbaar of verkeerd ingevuld zijn (die bijvoorbeeld verkeerde of onvolledige gegevens bevatten) of die bij
ING toekomen na de in dit reglement bepaalde termijnen, zijn ongeldig. Over de organisatie van de wedstrijd
zullen geen klachten worden aanvaard, behoudens zware fout of bedrog van ING. De aanduiding van de
winnaars kan niet worden betwist, ongeacht de reden, behalve bij bedrog of zware fout van ING.
7. Er zijn in totaal 40 prijzen te winnen. De prijs is een cadeaucheque ter waarde van 25 euro, geldig in alle
Colruyt-winkels in België. De gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingeruild tegen
andere producten of diensten en kunnen in geen geval in contanten worden uitgekeerd. De toekenning van de
prijzen kan niet worden betwist, ongeacht de reden, behalve bij bedrog of zware fout van ING. Eenzelfde
natuurlijke persoon kan maximaal één prijs winnen.
8. Behoudens grove of opzettelijke fout kunnen noch ING, noch haar personeelsleden, noch de derden op wie in
het kader van deze wedstrijd een beroep wordt gedaan, verantwoordelijk worden gesteld voor elke eventuele
schade van welke aard ook, die zou voortvloeien uit de organisatie van deze wedstrijd, met inbegrip van de
deelname aan de wedstrijd, de aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijs. Onder datzelfde
voorbehoud kunnen noch ING, noch voornoemde personen verantwoordelijk worden gesteld voor gelijk welk
technisch probleem tijdens het verloop van deze wedstrijd, bij henzelf, bij de deelnemer aan de wedstrijd en/of
bij een derde (meer bepaald door storingen op het internet, communicatiestoornissen of
verbindingsproblemen), dat zou leiden tot de onderbreking van de wedstrijd, een vertraging in de deelname of
de organisatie van de wedstrijd. Als in geval van overmacht of een gebeurtenis die zich voordoet buiten de wil
van ING de wedstrijd zou worden geannuleerd, onderbroken of gewijzigd of de prijs zou worden tenietgedaan,
zal ING geenszins verplicht zijn de deelnemers of de winnaars van de wedstrijd schadevergoedingen te
betalen.
9. ING zal de winnaars van de wedstrijd via e-mail persoonlijk op de hoogte brengen voor 26 juni 2015. De lijst
met winnaars zal ook worden gepubliceerd op intranet. Verder wordt geen enkele informatie in verband met
de wedstrijd verstrekt, met uitzondering van het reglement dat beschikbaar is op het intranet van ING België.
Er zullen dan ook geen brieven, telefoongesprekken, faxen of e-mails hieromtrent worden beantwoord, onder
voorbehoud van dezelfde uitzonderingen.
10. Het Belgische recht is van toepassing.
11. Elke deelnemer aan deze wedstrijd wordt verondersteld te hebben kennisgenomen van de inhoud van dit
reglement. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer onderhavig reglement volledig en zonder
enig voorbehoud onderschrijft en elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren wordt genomen om het
goede verloop van de wedstrijd te waarborgen.
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