
 

 

 

Wedstrijdreglement: GO LIFE BETAALREKENING – Fitbit 
smartwatches 
 

Artikel 1: Organisator 
 

BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, BTW BE, 0403.199.702 RPR 
Brussel, hierna genaamd “Fintro”. 

Artikel 2: Deelname 
 

De wedstrijd is toegankelijk voor alle natuurlijke personen vanaf de leeftijd van 18 jaar, met woonplaats in België, 
met uitzondering van de personeelsleden van BNP Paribas Fortis/Fintro en de inwonende familieleden (alsook de 
personeelsleden van de onderaannemers en de inwonende familieleden, die aan de organisatie van de wedstrijd 
hebben meegewerkt). 

Enkel individuele deelname wordt toegelaten, deelname in groep wordt niet aanvaard. Slechts één deelname per 
persoon en per e-mailadres wordt toegelaten. Voor deelnemers die toch meerdere malen deelnemen, wordt slechts 
rekening gehouden met de eerste deelname, de latere deelnames worden geannuleerd. Verder behoudt Fintro zich 
het recht voor deze deelnemers uit te sluiten van de wedstrijd. 

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. 

Inschrijving wordt enkel toegelaten via het inschrijvingsformulier dat kan worden teruggevonden op de website 
www.fintro.be/golife. De deelnemer dient dit volledig en juist in te vullen en te antwoorden op de vraag alsook op 
de schiftingsvraag. 

http://www.fintro.be/golife


 

 

Onvolledige deelnemingsformulieren zijn ongeldig. 

Deelnemingsformulieren worden pas in rekening gebracht wanneer zij terechtkomen bij Fintro. De organisatoren 
van de wedstrijd weigeren elke verantwoordelijkheid in geval van niet- registratie van een online inschrijving in de 
gegevensdatabase. 

 

Artikel 3: Duur van de wedstrijd 
 

De wedstrijd neemt aanvang op 31/08/2021 en eindigt op 30/09/2021 om 23:59. 

Fintro behoudt zich het recht voor op elk moment de duur te verlengen of de wedstrijd te beëindigen, zonder aan 
wie dan ook enige vorm van schadeloosstelling te zijn verschuldigd. 

 

Artikel 4: Prijs 
 

De te winnen prijzen zijn de volgende: Fitbit smartwatch  
Aantal: 10 

De prijzen kunnen niet worden ingeruild voor geld of andere voordelen in natura en mogen niet worden 
doorverkocht aan derden. 

Fintro behoudt zich het recht om een alternatieve prijs van gelijke waarde uit te keren indien, om welke reden dan 
ook, de hierboven genoemde prijzen niet (meer) beschikbaar zijn of niet kunnen worden verstrekt. 

Fintro kan niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van niet-conformiteit van de aangeboden 
prijzen. 

De prijzen zullen beschikbaar zijn vanaf 11/10/2021 en zullen worden verstuurd per post. 

 

Artikel 5: Werking van de wedstrijd/Winnaars 
 

De winnaars zijn de personen die een Go Life rekening openden tussen aanvang en einddatum van deze wedstrijd, 
de hoofdvraag correct beantwoordt hebben en waarvan het antwoord op de schiftingsvraag het dichtst aanleunt bij 
de juiste oplossing. In geval van ex aequo, wordt een trekking gehouden om de winnaar te bepalen. 

• Wedstrijdvraag: 
Vanaf welke leeftijd kan je een Go Life rekening openen? Tip: check de algemene voorwaarden op 
www.fintro.be/golife.  
 

• Schiftingsvraag:  
Hoeveel unieke deelnemers zullen deelgenomen hebben aan de wedstrijd tot en met 30/09/2021? 
 

De winnaars zullen op de hoogte worden gebracht per elektronische post (e-mail). 

http://www.fintro.be/golife


 

 

 

 

Artikel 6: Algemeenheden 
 

Fintro 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. Fintro weigert ook alle verantwoordelijkheid indien de deelname via de website www.fintro.be/golife 
tijdelijk onbeschikbaar of definitief onmogelijk wordt of indien de verbinding verbroken of onderbroken wordt. Fintro 
kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden ingeval van schade aan of verlies van de prijzen bij het transport 
via postvervoer. 

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 Fintro ter gelegenheid of 
in het kader van deze wedstrijd. 

Fintro 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. 

De nietigverklaring of ongeldigheidsverklaring van één van de in dit reglement opgenomen bedingen brengt in geen 
geval de geldigheid van de andere bedingen in het gedrang. 

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 
 

Ingevolge uw deelname aan deze wedstrijd zal, BNP Paribas Fortis, onder haar Fintro merk, en met als 
maatschappelijke zetel 1000 Brussel, Warandeberg 3, uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met 
de Privacyverklaring die beschikbaar is op  https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-privacy?axes4=priv en in alle 
kantoren, met dien verstande dat de door u verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het goede 
verloop van de wedstrijd. 

 

Artikel 8: Wedstrijd via Facebook 
 

Bij deelname aan deze wedstrijd erkent de deelnemer dat deze wedstrijd in geen enkel geval gevalideerd, 
beheerd, noch gesponsord is door Facebook. De gegevens uitgewisseld in het kader van deze wedstrijd behoren 
toe aan Fintro, en niet aan Facebook. Vragen, commentaren of opmerkingen dienen enkel te worden gericht aan 
Fintro. 

 

http://www.fintro.be/golife


 

 

Artikel 9: Geschillen 
 

Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de Belgische 
rechtbanken bevoegd. 

 

Reglement opgesteld te Brussel, op 5/08/2021. 

 


