Reglement van de wedstrijd “Roland-Garros Mijn Adviseur - BNP Paribas Fortis”
(03/05/2013 – 20/05/2013)
Artikel 1: Organisator
BNP Paribas Fortis NV, met zetel Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702,
hierna ‘BNP Paribas Fortis’ genoemd.
Artikel 2: Deelname
De wedstrijd staat open voor alle natuurlijke personen ouder dan 18 jaar, die een
bankrekening hebben in een kantoor van BNP Paribas Fortis en die in België gedomicilieerd
zijn, met uitzondering van de personeelsleden van BNP Paribas Fortis en hun inwonende
familieleden en de personeelsleden van de toeleveranciers die meegewerkt hebben aan de
organisatie van de wedstrijd en hun inwonende familieleden.
Alleen individuele deelnames worden aanvaard; deelnemen in groep is niet toegelaten. Er
wordt slechts één deelname per persoon aanvaard. Voor deelnemers die verschillende keren
hun kans wagen, wordt alleen rekening gehouden met de eerste poging, de volgende worden
geannuleerd. Bovendien behoudt BNP Paribas Fortis zich het recht voor om die deelnemers
uit te sluiten van deze wedstrijd.
Elke fraude of poging tot fraude, elke vervalsing en elke inbreuk tegen het wedstrijdreglement
leidt tot onmiddellijke uitsluiting. De betrokken deelneming wordt als onbestaande
beschouwd.
Deelnemen aan de wedstrijd kan alleen via het daartoe bestemde formulier en uitsluitend via
de website www.bnpparibasfortis.be/rolandgarros, door daar de twee wedstrijdvragen en de
schiftingsvraag te beantwoorden.
Deelnemingsformulieren die niet correct en volledig ingevuld zijn, worden niet aanvaard. De
deelname is geldig zodra BNP Paribas Fortis het antwoord ontvangen heeft. BNP Paribas
Fortis aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor online deelnemingen die niet in de
database terug te vinden zijn.
Artikel 3: Duur van de wedstrijd
De wedstrijd begint op 3 mei 2013 en eindigt op 19 mei 2013 om 22 uur.
BNP Paribas Fortis behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op gelijk welk ogenblik op te
schorten of te annuleren, zonder aan wie dan ook om het even welke schadeloosstelling
verschuldigd te zijn.
De te winnen prijs is:
Een vipdag op Roland-Garros, op woensdag 29 mei 2013, samen met een meerderjarige
naar keuze en de BNP Paribas Fortis-adviseur.
Die prijs omvat:
-

Een retourticket voor de Thalys (2e klasseticket, met ontbijt, op 29/05/2013)
Een busrit van Gare du Nord naar Roland-Garros (en terug) op 29/05/2013
Een vip-dagticket voor Roland-Garros op 29/05/2013
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Aantal te winnen prijzen: 30
Er zal een winnaar zijn onder de klanten van James Priority en een winnaar per geografische
zetel van het BNP Paribas Fortis-net.
De lijst van de 29 geografische zetels is hieronder opgenomen.
zetel Aalst
zetel Gent-Kouter
zetel Gent-Regio
zetel Sint-Niklaas
zetel Brugge-Knokke
zetel Kortrijk
zetel Oostende-Roeselare
zetel Antwerpen
zetel Antwerpen-Noord
zetel Kempen
zetel Mechelen-Lier
zetel Hasselt
zetel Leuven
zetel Periferie
zetel Noordoost-Limburg
zetel Sint-Genesius-Rode
siège Arlon
siège Namur
siège Liège
siège Liège-Ouest
siège Verviers-Eupen
siège Brabant Wallon
siège Charleroi
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siège Mons
siège Tournai
zetel Brussel-Centrum
zetel Brussel-Noord
zetel Brussel-Oost
zetel Brussel-Zuid
De geografische zetel waartoe een klant behoort, wordt bepaald door het kantoor waar hij zijn
zichtrekening heeft.
De prijzen kunnen niet worden omgeruild tegen cash of andere voordelen in natura en zijn
niet overdraagbaar aan derden.
BNP Paribas Fortis kan niet aansprakelijk worden gesteld als het evenement niet doorgaat.
De prijzen zijn alleen geldig op 29/05/2013.
De winnaars worden op 22 en 23 mei 2013 telefonisch op de hoogte gebracht door de
adviseur van hun kantoor. Tussen 23 en 27 mei 2013 wordt eveneens een bevestiging per
mail gestuurd.
Schriftelijk bevestigen van de deelname aan het evenement op 29/05/2013 is verplicht. De
gegevens van de meerderjarige die de winnaar zal begeleiden kunnen na het versturen van
de bevestiging naar BNP Paribas Fortis niet meer worden gewijzigd.
Artikel 5: Verloop van de wedstrijd / Winnaars
De winnaar is in elke geografische zetel en bij de klanten van James Priority diegene die:
-

-

de twee hoofdvragen correct heeft beantwoord en van wie het antwoord op de
schiftingsvraag het juiste antwoord het dichtst benaderd. Bij ex aequo zal de winnaar
bij lottrekking bepaald worden.
daadwerkelijk tussen 3/05/2013 en 17/05/2013 een afspraak met zijn BNP Paribas
Fortis-adviseur heeft gemaakt. Voor de klanten van James Priority moet de afspraak
telefonisch worden gemaakt en plaatshebben tussen 3/05/2013 en 17/05/2013.

Artikel 6: Algemeen
BNP Paribas Fortis kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse
of onrechtstreekse schade berokkend aan personen (deelnemers of anderen) of zaken in het
kader van een deelname aan deze wedstrijd. Louter door deelname aan deze wedstrijd
aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of enige beperking alle bepalingen van het
reglement, evenals elke beslissing die BNP Paribas Fortis naar aanleiding van of in het kader
van deze wedstrijd neemt.
De eventuele nietigverklaring van een bepaling uit dit reglement zal geen afbreuk doen aan
de geldigheid van de andere bepalingen.
Alle klachten over deze wedstrijd moeten ten laatste 5 werkdagen na de afsluiting van de
wedstrijd per aangetekende brief naar het volgende adres gestuurd worden: BNP Paribas
Fortis NV, ter attentie van Ann Moenaert, Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel.
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Artikel 7: Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart elke deelnemer akkoord te gaan met de
verwerking van zijn persoonsgegevens door BNP Paribas Fortis, met zetel Warandeberg 3,
1000 Brussel, voor de organisatie van deze wedstrijd.
Elke deelnemer heeft het recht zijn persoonsgegevens in te kijken en te laten aanpassen. Om
dat recht uit te oefenen moet hij een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek indienen
bij BNP Paribas Fortis.
Artikel 8: Geschillen
Deze wedstrijd wordt beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn alleen de
Belgische rechtbanken bevoegd.
Wedstrijdreglement opgesteld in Brussel, op 14 maart 2013.
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