
 

 

Reglement wedstrijd voor klanten: zomeractie Kredietkaarten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel hierna ook de 
organisator genoemd. De organisator doet voor het ontwikkelen van de wedstrijd en het opzetten en 
verwerken van de gegevens van de wedstrijd een beroep op KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel. 
 
2. De wedstrijd loopt van 22-05-2018 tot en met 31-08-2018. 
 
3. De wedstrijd is voorbehouden voor KBC-klanten die op 21-05-2018 nog geen houder zijn van een 
particuliere KBC-Kredietkaart. De aanvraag van een particuliere KBC-Kredietkaart moet via één van de online 
KBC kanalen (KBC Touch of KBC Mobile) gestart zijn tussen 22-05-2018 en 14-08-2018. De online aanvraag 
moet vervolgens worden goedgekeurd en getekend door de klant. Personeelsleden van de KBC-groep die 
meewerkten aan de organisatie van deze wedstrijd kunnen niet deelnemen. 
 
De particuliere KBC-Kredietkaarten die in aanmerking komen voor deze wedstrijd zijn de KBC-Kredietkaart 
Silver, KBC Kredietkaart Gold en KBC-Kredietkaart Platinum. 
 
Om één van de prijzen te kunnen winnen, moeten de klanten minimaal één transactie doen met hun nieuwe 
particuliere KBC-Kredietkaart voor 31-08-2018. Er is geen minimumbedrag voor deze transactie van 
toepassing.  
 
4. Klanten moeten zich ingeschreven hebben via het wedstrijdformulier dat beschikbaar is op 
www.kbc.be/zomeractie. Alleen volledig ingevulde deelnames die zijn ingediend vóór 31-08-2018 zijn geldig. 
Bovendien worden deelnames die niet beantwoorden aan de voorwaarden (bijvoorbeeld niet volledig 
ingevuld) niet in aanmerking genomen. 
 
5. De prijzenpot bestaat uit: 

- 1000 Cadeaubonnen ter waarde van 50 euro bij APEROBAG (inclusief eventuele verzendingskosten) 
o Deze cadeaubonnen laten de klanten toe voor een bedrag van 50 euro een aperitief samen 

te stellen in de APEROBAG STORE (De Smidse, Sluisstraat 10, 3000 Leuven) of via 
www.aperobag.be  

o De cadeaubonnen kunnen gebruikt worden t.e.m. 31-08-2019 
 
De prijzen kunnen niet worden omgeruild of worden uitbetaald in contanten. Elke deelnemer kan slechts één 
maal een prijs winnen. De organisator, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, 
lasthebbers of medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of 
koeriersbedrijven (vertraging, beschadiging, staking, verlies) bij toezending van de prijs aan een winnaar. 
 
6. De winnaars worden na de actie aangeduid (na 31-08-2018). Hierbij moeten volgende voorwaarden 
voldaan worden: 

-  De klant was geen houder van een particuliere KBC-Kredietkaart voor 21-05-2018 

KBC vindt respect voor uw privacy belangrijk. Daarom verwijzen we hier nogmaals naar onze algemene 
privacyverklaring, waarin we de verwerking van uw persoonsgegevens bespreken. U vindt ze op 
www.kbc.be/privacy. U kunt ze ook opvragen in elk kantoor of agentschap van KBC.  
In het kader van deze wedstrijd gebruiken we uw gegevens om te controleren of u voldoet aan de 
deelnamevoorwaarden en om u te contacteren als u gewonnen hebt. .  
NB: in deze context staat KBC voor KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV.  
 
NB: in deze context staat KBC voor KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV.  
 

http://www.kbc.be/zomeractie
http://www.kbc.be/privacy


 

 

- De klant heeft zijn aanvraag voor een particuliere KBC-Kredietkaart online opgestart tussen 22-05-
2018 en 14-08-2018 

- De aanvraag van de klant is goedgekeurd en is getekend door de klant 
- De klant heeft minstens één transactie uitgevoerd met zijn nieuwe KBC-Kredietkaart voor 31-08-2018 

De 1000 klanten die voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden hierboven beschreven, die de weetvraag juist 
hebben beantwoord en die de schiftingsvraag het meest benaderen, zullen als winnaars worden aangeduid. 
In geval van Ex-Aequo zal de klant wiens kaartaanvraag als eerste werd opgestart, als winnaar worden 
aangeduid.  
 
7. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail. De winnaars geven hun kosteloze 
toestemming om hun naam en foto te gebruiken, inclusief publiek te maken via alle middelen en media, voor 
alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een jaar na 
afloop van de wedstrijd. 
 
8. De ingevulde gegevens worden doorgegeven aan Mastercard NV voor de levering van de cadeaubonnen. 
Mastercard NV zal deze gegevens uitsluitend hiervoor gebruiken en na afloop van de wedstrijd verwijderen. 
 
9. Geschillen over deze wedstrijd en alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien worden 
soeverein beslecht door de organisator. Bij misbruik, misleiding, bedrog (bv. deelname door gebruik te maken 
van ongeldige of vervalste persoonsgegevens) of inbreuk op dit reglement, heeft de organisator het recht om 
de betrokken deelnemer zonder meer uit te sluiten, zonder dat de betrokken deelnemer enige aanspraak kan 
doen gelden jegens de organisator, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, 
lasthebbers of medewerkers. Tegen de in dit punt genomen beslissingen van de organisator is geen beroep 
mogelijk. 
 
10. De organisator behoudt zich het recht voor om de looptijd van de wedstrijd te wijzigen, de invulling van 
de actie te wijzigen of zelfs de actie volledig te annuleren, wanneer overmacht of om het even welke andere 
omstandigheid buiten haar wil, dat rechtvaardigen. De organisator behoudt zich eveneens het recht voor de 
wedstrijd vroegtijdig stop te zetten of de invulling van de wedstrijd voor de toekomst te wijzigen zonder dat 
hierbij afbreuk kan worden gedaan aan de rechten en plichten die golden voor de organisator en voor de 
klanten die reeds hadden deelgenomen voorafgaand aan het ogenblik van deze vroegtijdige stopzetting of 
wijzigingen. Alle wijzigingen aan deze wedstrijd zullen worden altijd aangekondigd via e-mail. De organisator, 
noch de door haar bij de wedstrijd betrokken derden noch hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers 
kunnen aansprakelijk worden gesteld voor stopzetting of wijziging van de wedstrijd, behoudens voor schade 
die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of een van 
hun aangestelden, lasthebbers of medewerkers. 
 
11. De organisator, de door haar bij de wedstrijd betrokken derden, hun aangestelden, lasthebbers of 
medewerkers, kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer 
aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor 
technische onderbrekingen of gebreken, vertragingen in het internetverkeer of verlies of beschadiging van 
verstuurde gegevens, of uitsluitingen van de wedstrijd, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is 
van opzet of grove schuld van de organisator, de betrokken derden of een van hun aangestelden, lasthebbers 
of medewerkers. 
 
12. De organisator noch KBC Groep NV zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de diensten en producten 
die worden geleverd in de uitvoering van de prijs. 
 
13. Buiten in de in dit reglement gespecificeerde gevallen, wordt over de wedstrijd, met inbegrip van de 
vaststelling van de winnaars, op geen enkele manier gecommuniceerd tussen de deelnemers en de organisator. 
 



 

 

14. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden gekopieerd, verveelvoudigd of gepubliceerd 
zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisator. 
 
15. Deelnemers aanvaarden dat e-mailberichten kracht van bewijs hebben. 
 
16. Als een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou worden verklaard, zal dat geen invloed 
hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een 
geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling. 
 
17. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken 
bevoegd. 
 
18. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich onvoorwaardelijk akkoord met de 
bepalingen van dit reglement.  
 
Verantwoordelijk uitgever: KBC Groep NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, België, BTW BE 0465.746.488, RPR Brussel.  


