Wedstrijdreglement inkomstendomiciliëring Hello4You 2018
Artikel 1: Organisator
BNP Paribas Fortis NV, met zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, hierna
genaamd “BNP Paribas Fortis” of “de bank”.
Artikel 2: Deelname
De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen, van 18 tot en met 27 jaar, met
woonplaats in België. Bovendien moeten zij op het moment van de loting rekeninghouder zijn van
een Hello4You zichtrekening met bijbehorende debetkaart en mogen zij op het ogenblik van de
inschrijving op de wedstrijd nog geen gedomicilieerde inkomsten van meer dan €700 hebben op
deze rekening of op een andere rekening bij de bank.
De personeelsleden van BNP Paribas Fortis die meegewerkt hebben aan de wedstrijd, zijn
onderaannemers, alsook de inwonende familieleden van deze personeelsleden en onderaannemers
zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
Enkel individuele deelname wordt toegelaten, deelname in groep wordt niet geaccepteerd. Eén
deelname is slechts toegestaan per rekeningtitularis met bijbehorende rekening en debetkaart. In
geval van co-titulariteit mogen de gedomicilieerde inkomsten één keer in aanmerking komen.
Elk bedrog en elke poging tot bedrog, elke vervalsing en elke inbreuk op het reglement in het kader
van deze wedstrijd, wordt gesanctioneerd met de onmiddellijke uitsluiting. Deze inschrijving wordt
dan ook als onbestaande beschouwd. Verder behoudt BNP Paribas Fortis zich het recht voor deze
deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd.
Inschrijving wordt enkel toegelaten via het inschrijvingsformulier beschikbaar op de wedstrijdpagina
(zie artikel 5). De deelnemer dient het formulier volledig en correct in te vullen en dient te
antwoorden op de schiftingsvraag.
Onvolledige deelnemingsformulieren zijn ongeldig.
Deelnemingsformulieren worden pas in rekening gebracht wanneer zij terechtkomen bij BNP Paribas
Fortis. De organisatoren van de wedstrijd weigeren elke verantwoordelijkheid in geval van nietregistratie van een online inschrijving in de gegevensdatabase.
Artikel 3: Duur van de wedstrijd
De wedstrijd neemt aanvang op 08 maart 2018 en heeft een permanent karakter.
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BNP Paribas Fortis behoudt zich het recht voor op elk moment de wedstrijd te beëindigen, zonder
aan wie dan ook enige vorm van schadeloosstelling te zijn verschuldigd.
Artikel 4: Prijs
Een nettobedrag van het maandelijkse gemiddelde van de inkomstendomiciliëringen die op de
Hello4You zichtrekening van de winnaar en die volgens artikel 5 voor deze wedstrijd in aanmerking
komen (met een minimum van €1.250 en een maximum van €2.500) zal op deze rekening toegekend
worden. Er is één winnaar per maand voor deze wedstrijd, te beginnen met de bekendmaking van
de eerste winnaar in juni 2018, De winnaars zullen persoonlijk via telefoon of per email
gecontacteerd worden.
Artikel 5: Werking van de wedstrijd/winnaar
Toegang tot de wedstrijd wordt enkel verleend aan titularissen van een Hello4You zichtrekening op
het moment van de loting en aan personen die zich in de desbetreffende periode inschrijven op de
wedstrijdpagina, beschikbaar op bnpapribasfortis.be/hello4youwedstrijd.
Toekenning van de prijs gebeurt op voorwaarde dat:
-

-

De titularis van de rekening dient via het online wedstrijdformulier zijn naam, voornaam,
emailadres, GSM-nummer, geboortedatum, volledige woonadres en Hello4You
zichtrekeningnummer in te vullen en de schiftingsvraag te beantwoorden.
De titularis van de rekening dient, ten laatste 5 maanden na inschrijving voor de wedstrijd en
al
minstens
3
opeenvolgende
maanden:
• ofwel minimaal €700 per maand (mag ook in schijven vanaf minimum €200 per
overschrijving) ontvangen te hebben op zijn Hello4You zichtrekening. De rekeningnummers
van de opdrachtgever(s) kunnen verschillend zijn. Bedragen komende van BNP Paribas Fortis
rekeningen waarvan de deelnemer reeds de titulariteit of co-titulariteit bezit, worden niet
geregistreerd als gedomicilieerde inkomsten;
• ofwel zijn salaris (of andere inkomsten zoals werkloosheidsuitkering, kinderbijslag,
ziekenfonds, arbeidsongeschiktheid en pensioen) van zijn werkgever, uitkeringsinstelling of
andere opdrachtgever voor een minimaal bedrag van €700 per maand (en een minimum van
€200 per domiciliatie) gedomicilieerd te hebben op zijn Hello4You zichtrekening;

Het antwoord op de schiftingsvraag dient het dichtst aan te leunen bij het juiste antwoord. De prijs
wordt
toegekend
per
Hello4You
zichtrekening
en
niet
per
titularis.
Voor de rekeningen in co-titulariteit, zal er dus één enkele prijs worden toegekend.
Vanaf juni 2018 zal er elke maand een winnaar worden aangeduid. Elke Hello4You zichtrekening
waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden, zal enkel in de loting worden opgenomen volgend op de
maand waarin wordt voldaan aan de voorwaarden.
In geval van ex aequo krijgt de persoon die zich het eerst registreerde voor deze wedstrijd voorrang
op de prijs.
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Artikel 6: Algemeenheden
BNP Paribas Fortis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect,
toegebracht aan personen (deelnemers of niet-deelnemers) of aan zaken, in het kader van de
deelname aan deze wedstrijd. Dit behelst ook technische ongemakken en/of fouten in informatica
(hardware & software) die voortvloeien uit de deelname aan de wedstrijd. BNP Paribas Fortis
weigert ook alle verantwoordelijkheid indien de deelname via de wedstrijdpagina tijdelijk niet
beschikbaar of definitief onmogelijk wordt of indien de verbinding verbroken of onderbroken wordt.
Door het enkele feit van deelname aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer zonder voorbehoud of
enige beperking, de volledige inhoud van het reglement, alsook elke beslissing, genomen door BNP
Paribas Fortis ter gelegenheid of in het kader van deze wedstrijd.
De nietigverklaring van één van de in dit reglement opgenomen bedingen brengt in geen geval de
geldigheid van de andere bedingen in het gedrang.
BNP Paribas Fortis behoudt zich het recht voor om het reglement op elk ogenblik te wijzigen. Het
reglement en elke wijziging ervan worden op de website van de wedstrijd gepubliceerd.
Elke opmerking of klacht met betrekking tot het huidige reglement wordt opgestuurd per
aangetekende brief, ten laatste 5 werkdagen na de sluiting van de wedstrijd, op volgend adres:
BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.
Artikel 7: Persoonsgegevens
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, zal BNP Paribas Fortis NV, met zetel te Warandeberg 3,
1000 Brussel, uw persoonsgegevens verwerken volgens de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis
NV, beschikbaar op https://www.bnpparibasfortis.com/nl/footer-pages/bescherming-van-depersoonlijke-levenssfeer evenals in alle kantoren, en zullen de door u bezorgde gegevens enkel voor
de goede werking van deze wedstrijd gebruikt worden.
Indien BNP Paribas Fortis de voornaam, de eerste letter van de achternaam, een foto en de
woonplaats van de winnaars wenst te publiceren op site www.bnpparibasfortis.be en
www.hellobank.be, alsook op de Facebook en Twitter pagina’s van Hello bank! België en BNP Paribas
Fortis, en in de nieuwsbrieven, dan vraagt BNP Paribas Fortis het akkoord van de winnaar per email
aan.
BNP Paribas Fortis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele gevolgen van de
publicatie van de gegevens van de deelnemers en winnaars.

Artikel 8: Geschillen
Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de
Belgische rechtbanken bevoegd.
Reglement opgesteld te Brussel op 08/03/2018
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