WEDSTRIJDREGLEMENT
Ethias Buurtfiksers Regio Roeselare
Règlement disponible en français sur simple demande à Ethias
ARTIKEL 1
De Maatschappij Ethias NV, met maatschappelijke zetel in 4000 Luik, rue des Croisiers 24, RPR Luik BTW BE
0404.484.654, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die van start gaat op maandag 09 mei 2011
voor de inschrijvingen en op dinsdag 14 juni 2011 voor de stemronde en eindigt op zondag 05 juni 2011 om 23u59
voor de inschrijvingen en op zondag 03 juli 2011 om 23u59 voor de stemronde.
Deze wedstrijd speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied.
ARTIKEL 2
Aan deze wedstrijd kan iedereen deelnemen die op het ogenblik van deelname ten minste 18 jaar oud is en in België
gedomicilieerd is, behalve personeelsleden van de organiserende maatschappij Ethias NV en verbonden
maatschappijen, Proximity BBDO, hun leveranciers en hun familieleden.
Iedere deelnemer kan maar één keer deelnemen en kan dus ook maar één prijs winnen. Indien er meerdere
deelnemingsformulieren van eenzelfde deelnemer worden ontvangen, dan worden al zijn deelnemingsformulieren als
ongeldig en onbestaande beschouwd. Deze deelnemer zal geen prijs kunnen winnen.
Er kan maar maximum 1 prijs per familiaal adres gewonnen worden.
Condities voor deelname zijn terug te vinden in Artikel 4.
ARTIKEL 3
Dit reglement bepaalt de regels voor de wedstrijd “Ethias Buurtfiksers Regio Roeselare”.
De wedstrijd wordt op lokaal niveau georganiseerd.
Ter gelegenheid van de verhuis of de opening van een kantoor wenst Ethias iets voor die buurt te doen waar het
nieuwe kantoor komt of waarnaar een kantoor verhuist. Voor elk dergelijk kantoor loopt er een wedstrijd, waarbij
deelnemers een project waar hun buurt beter van wordt kunnen indienen en hiervoor stemmen moeten vergaren. Het
project met de meeste stemmen (stemmers + jury) wint en krijgt € 5.000 om het buurtproject te realiseren.
Een project indienen kan van 9 mei tot en met 5 juni 2011. De stemronde loopt vanaf 14 juni 2011 tot en met 03 juli
2011.
ARTIKEL 4
Geen enkele deelnemer kan aanspraak maken op een prijs indien hij/zij niet op de website is ingeschreven voor de
einddatum van de inschrijvingsfase, 05 juni 2011 om 23u59, en met naleving van alle voorwaarden van dit
reglement.
Deelname aan de wedstrijd impliceert de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud. Er wordt geen
rekening gehouden met inschrijvingen die onjuistheden bevatten.
Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd Ethias Buurtfiksers Regio Roeselare moet het ingediende project
plaatsvinden in de regio Roeselare (er wordt bij het inschrijvingsformulier een dropdown aangeboden met daarin de
postcodes die geldig zijn voor de wedstrijd van Roeselare).
Deelnemers kunnen individueel een project indienen of in naam van een vereniging.
Om geldig ingeschreven te zijn, moet elke deelnemer nauwgezet de hierna beschreven werkwijze volgen.
Hoe gebeurt de inschrijving ?
Deelnemers zich registreren in volgende stappen :




Hij/zij surft naar www.ethiasbuurtfiksers.be en kiest Regio Roeselare of gaat rechtstreeks naar
www.ethiasbuurtfiksers.be/roeselare
Hij/zij klikt op de registratiebutton (“Ik dien een project in” of “Ik doe mee”) om toegang te krijgen tot het
inschrijvingsformulier van Ethias Buurtfiksers.
Hij/zij vult vervolgens het deelnemingsformulier in door correct en volledig de gevraagde gegevens over
zijn/haar project en zijn/haar persoonlijke gegevens in te vullen in de overeenstemmende verplichte
velden.
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Hij/zij klikt op de bevestigingsknop.
Zodra de deelnemer zijn project ingediend heeft, krijgt hij/zij een bevestigingspagina te zien en krijgt hij/zij
een e-mail waarmee hij/zij zijn/haar deelname moet bevestigen.

Voorwaarden waaraan het project dient te voldoen :









Om te kunnen deelnemen aan de wedstrijd “Ethias Buurtfiksers Regio Roeselare” moet het ingediende
project plaatsvinden in de regio Roeselare (er wordt bij het inschrijvingsformulier een dropdown
aangeboden met daarin de postcodes die geldig zijn voor de wedstrijd van Roeselare).
Een project mag individueel of in naam van een vereniging ingediend worden.
Er mag van de wedstrijd en de prijs geen persoonlijke gewin gemaakt worden.
Het project moet maatschappelijk relevant zijn voor de buurt (voldoende mensen moeten ervan kunnen
genieten).
Het project moet wettelijk zijn, aan de voorwaarden van de overheid voldoen en alle wettelijke
toestemmingen genieten.
Het winnende project moet in 2011 uitgevoerd kunnen worden. En in geval van een lopend project moet
het geld in 2011 geïnvesteerd worden.
Het project moet volledig genoeg beschreven worden om over zijn maatschappelijke relevantie en zijn
uitvoerbaarheid in 2011 te kunnen oordelen.

Projecten die niet tegemoet komen aan deze voorwaarden, hebben geen kans om te winnen.
Ethias behoudt zich het recht voor om een deelname te weigeren of een deelnemer uit te sluiten indien het
voorgestelde project zou aanzetten tot een commerciële handeling, de menselijke waardigheid zou aantasten, van
racistische, seksuele, religieuze, politieke … aard zou zijn of niet in correct Nederlands of Frans zou zijn opgesteld.
Iedere deelnemer ontvangt na het indienen van zijn project een mail met de melding dat deze goedgekeurd of
afgekeurd is.
Bij registratie op de website dient men zich akkoord te verklaren met het wedstrijdreglement om geldig deel te
kunnen nemen. Geen enkele betwisting met betrekking tot de goedkeuring van het project zal aanvaard worden. Elke
foutieve inschrijving via onjuiste persoonsgegevens zal als ongeldig worden aanzien.
Elk deelnemingsformulier dat onvolledig, of dat na 05 juni 2011 om 23u59 op bovenvermeld website toekomt, zal als
nietig aanzien worden.
De volledige kosten voor de deelname aan de wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ...) zijn volledig ten laste van de
deelnemer. In geen geval kunnen de deelnemers hun kosten voor deelname terugvorderen aan de organisator.
De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen met de site en/of het
mailsysteem. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de
gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
ARTIKEL 5
Met deze wedstrijd is € 5.000 te winnen om het buurtproject te realiseren.
Het project zal in 2011 uitgevoerd moeten worden. In geval van een lopend project moet het geld in 2011
geïnvesteerd worden.
De prijs is noch overdraagbaar, noch omruilbaar en kan niet in geld of om het even welk product of dienst
omgewisseld worden. De winnaar bezorgt alle facturen aan Ethias die een bedrag met een maximum van 5.000 euro
zal terugstorten op de rekening die de winnaar doorgeeft aan Ethias.
De organisator is te allen tijde gerechtigd de winnaar de prijs te ontzeggen wegens onregelmatigheden.
ARTIKEL 6
Het project met de meeste stemmen (stemmers + jury) wint en krijgt € 5.000 om zijn/haar buurtproject te realiseren.
Bij de identificatie van de winnaar dient deze een kopij van zijn/haar identiteitskaart voor te leggen. Indien de
gegevens op het deelnemingsformulier en deze op de identiteitskaart niet identiek zijn wordt de prijs niet overhandigd
en gaat deze naar de volgende op de lijst van de winnaars.
De stemronde loopt vanaf dinsdag 14 juni 2011 tot zondag 03 juli 2011 om 23u59.
Op dinsdag 14 juni wordt een e-mail gestuurd naar de mensen die gevraagd hebben om op de hoogte gehouden te
worden en naar de deelnemers, met de melding dat de stemronde van start gegaan is.
Iedereen mag stemmen.
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Stemmen kan :
-

ofwel via de website www.ethiasbuurtfiksers.be/roeselare
o

door naar de profielpagina van het gekozen project te gaan en daar op de “Stem” button te
klikken

o
-

en door de verplichte velden in te vullen.

ofwel per sms
o

door een sms naar 8955 te sturen met de code ROESELARE, gevolgd door een spatie en het
nummer van het project waarvoor hij/zij wil stemmen.

Er mag één keer op de site www.ethiasbuurtfiksers.be/roeselare gestemd worden (per e-mailadres) en één keer per
telefoonnummer (en per code, per regio).
De toekenning van de punten (maximaal 100 per ingezonden project) gebeurt als volgt.
Het publiek kan vanaf 14 juni 2011 tot en met 3 juli zijn stem uitbrengen. De stemmen van het publiek wegen voor 40
punten mee in de eindscore. Vanaf 14 juni 2011 wordt een ranking van alle projecten (zonder vermelding van het
aantal stemmen) op de site gepubliceerd.
Een professionele jury kent na sluiting van de publieksstemming punten toe volgens vier criteria : maatschappelijke
relevantie (15 punten), haalbaarheid (15 punten), originaliteit (15 punten) en de impact op de gemeenschap (15
punten).
De jury is vrij om extra informatie over een project en de uitvoerbaarheid van dit project aan de deelnemer en aan de
overheid te vragen als gevolg waarvan een project kan worden uitgesloten. Indien de deelnemer hieraan niet
meewerkt, volgt automatisch zijn uitsluiting uit deze wedstrijd.
Op 15 juli 2011 wordt de winnaar bekendgemaakt. Zodra dit online staat wordt er een e-mail naar alle deelnemers en
de bezoekers die een opt-in gegeven hebben met de melding dat de winnaar bekend is.
De winnaar zelf ontvangt deze mail ook, en wordt op een later tijdstip persoonlijk ingelicht door Ethias.
ARTIKEL 7
Over deze wedstrijd wordt, behalve in de gevallen omschreven in artikel 4 en artikel 6, geen enkele schriftelijke of
telefonische correspondentie gevoerd, en dit noch voor, noch tijdens, noch na deze wedstrijd.
ARTIKEL 8
Met instemming van Meester Jacques Gielen en Meester Marc Vermeulen, de gerechtsdeurwaarders die belast zijn
met het toezicht op de operatie, behouden de organisatoren van de wedstrijd zich het recht voor om de actie of het
verloop ervan te wijzigen indien omstandigheden buiten hun wil om of die niet te voorzien zijn, dit rechtvaardigen. Zij
kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de wedstrijd om redenen buiten hun wil om zou moeten worden
onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.
De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van technisch defect van welke aard ook, zoals, zonder
hiertoe beperkt te zijn, een storing in gegevensoverdracht, een storing in zijn informaticasysteem, overbelasting van
het net en/of het computersysteem enz.
De gebruikers hebben uitsluitend onder hun eigen verantwoordelijkheid vrij toegang tot deze wedstrijd.
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte
technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of softwareconfiguratie die de deelnemer gebruikt.
De inschrijvingen en deelnames moeten ten laatste voor 05 juni om 23u59 geregistreerd zijn.
Ethias en elke andere tussenkomende vennootschap of persoon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
vertragingen veroorzaakt door een eventueel technisch probleem.
De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren in geval van
fraude of misbruik of bij inbreuk op dit reglement, zonder dat deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de
organisator.
De organisator behoudt zich het recht voor de prijs niet toe te kennen in geval van fraude of misbruik of bij inbreuk op
dit reglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de organisator. De organisator
behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te
sluiten.
De organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer die vals speelt, waarvan het vermoeden bestaat dat hij/zij
vals speelt of die op enige (andere) wijze dit reglement schendt, van deelname uit te sluiten.
De deelname door middel van een programma of dergelijke, anders dan het programma op de site, evenals het
aanpassen/bewerken van deze laatste is verboden en zal tot uitsluiting leiden, en desgevallend tot gerechtelijke
vervolging wegens overtreding van de auteursrechten.
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ARTIKEL 9
Huidige wedstrijd is geplaatst onder toezicht van Meester Jacques Gielen en Meester Marc Vermeulen,
gerechtsdeurwaarders te 1180 Brussel-Ukkel, Molièrelaan, 266.
Het regelmatige verloop van de wedstrijd, de strikte toepassing van het reglement, de aanduiding van de winnaar, de
toekenning van de prijzen en het versturen of overhandigen ervan gebeuren onder zijn toezicht.
In geval van overmacht, van onvoorziene omstandigheden of van betwisting kan onze gerechtsdeurwaarder alle
beslissingen nemen die nodig zijn om het correcte verloop van deze actie te verzekeren. Zijn beslissingen zijn
soeverein en niet voor verhaal vatbaar.
ARTIKEL 10
Het reglement kan worden nagelezen op de website www.ethiasbuurtfiksers.be/roeselare
ARTIKEL 11
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, worden de adresgegevens van de deelnemers
opgenomen in een databank en kunnen zij worden gebruikt voor de promotie en de verkoop van producten van de
Maatschappij Ethias NV en van producten van maatschappijen van de groep, die verantwoordelijk is voor de
verwerking.
De deelnemers hebben recht op toegang en rechtzetting van hun gegevens. Zij hebben ook het recht om zich te
verzetten tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Zij kunnen die rechten uitoefenen door een mail te
sturen naar privacy@ethias.be of door te schrijven naar Roland Wijckmans – Ethias, dienst Database Management,
Prins Bisschopssingel 73 in 3500 Hasselt. Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor
de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115 B in 1000 Brussel of bij de Belgian Direct
Marketing Association - Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46 in 1020 Brussel.
De deelnemers stemmen ermee in dat hun voornaam, naam en woonplaats op de website worden gepubliceerd.
De deelnemers stemmen ermee in dat hun voornaam, naam en woonplaats worden vermeld in het
wedstrijdklassement dat ter inzage wordt gesteld op internet en op alle andere middelen en/of dragers voor
verspreiding en openbare berichtgeving die naar oordeel van de organisatoren goed zijn voor publicatie.
Elke inbreuk op het reglement, evenals elke poging tot fraude en/of bedrog zal worden bestraft met onmiddellijke
uitsluiting van de deelnemer.
Druk-, schrijf- en zetfouten, en andere aanverwante fouten kunnen in geen geval worden ingeroepen als middel tot
verhaal tegen de organisatoren.
In geval van geschil over de uitvoering en/of de interpretatie van dit reglement zijn uitsluitend de rechtbanken van
Brussel bevoegd.
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