
 

 

 
 
 
Reglement Tombola* 'Fintro Blue Sky Pack (2 jaar)' ten bate 
van de Belgische sport 
  
Artikel 1: Organisator  

De Tombola wordt georganiseerd door de vzw Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport (O.C.B.S.), met 

maatschappelijke zetel te Boechoutlaan 9, 1020 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen 

onder het nummer 0422.114.306, hierna de 'Organisator' genoemd, met de steun van Fintro, een divisie van BNP 

Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0403.199.702, 

RPR Brussel, hierna 'Fintro' genoemd.  

 
De Tombola, die door Fintro aangeboden wordt, geeft de gelegenheid aan het O.C.B.S. om acties ten bate van de 

Belgische sport te ondernemen, op grond van het KB n° 3242015 van 09/05/2018. 

 

Artikel 2: Deelname  
De Tombola is voorbehouden aan natuurlijke personen die voldoen aan elk van de volgende voorwaarden:  

o klant zijn (als particulier of professional) van Fintro, particuliere producten hebben en zich aanmelden op 
Fintro Easy Banking Web of Fintro Easy Banking App;  

o in België wonen;  

o meerderjarig zijn;  

o juridisch bekwaam zijn.  
 
De personeelsleden van Fintro, BNP Paribas Fortis (en van hun onderaannemers) en hun gezinsleden die onder 
hetzelfde dak wonen, zijn uitgesloten van deelname aan deze Tombola.  
 
Deelname aan de Tombola is gratis.  
 
Deelname aan de Tombola houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.  
 

Artikel 3: Duur van de Tombola  
De Tombola loopt van 1 februari 2019 om 00.00.01 uur tot 30 april 2019 om 23.59.59 uur.  
 

Artikel 4: Gerechtsdeurwaarder  
De Tombola staat onder toezicht van Meester Marc VAN EESBEECK, gerechtsdeurwaarder te Wolvertem. Meester 
Marc VAN EESBEECK zal optreden als arbitraire rechter. Bij betwisting zijn de beslissingen van Meester Marc VAN 
EESBEECK onherroepelijk.  
Dit reglement is, voor het begin van de Tombola, ter onderzoek overhandigd aan de gerechtsdeurwaarder.  
 

Artikel 5: Werking van de Tombola  
Klanten die zich tijdens de digitale maanden van 1 februari 2019 tot 30 april 2019 aanmelden op Fintro Easy Banking 
Web en/of Fintro Easy Banking App mogen deelnemen aan de Tombola en kunnen dus kans maken op twee jaar 
Fintro Blue Sky Pack* (*of toekomstig gelijkaardig aanbod).   
Het aantal kansen dat de klant kan ontvangen, is beperkt tot tien per dag.  
Negen verschillende winnaars wordenaangeduid (drie verschillende winnaars per maand).  

 

Artikel 6: Prijs  
Volgende prijzen kunnen worden gewonnen: 9 x een gratis 'Fintro Blue Sky Pack' (zonder Bonus) voor twee jaar.  



 

Het winnen van deze prijs betekent concreet dat de maandelijkse bijdrage (situatie op 21.01.2019: 6,00 euro/maand) 
van de 'Fintro Blue Sky' gedurende twee jaar niet maandelijks zal worden gedebiteerd, zolang de winnaar klant blijft 
bij Fintro.  
Deze prijs is in geen geval overdraagbaar.  
 
Het Fintro Blue Sky pack omvat volgende bankdiensten::  

o Eén tot drie zichtrekeningen  

o Beheerskosten van één tot drie zichtrekeningen  

o Beheerskosten van de Fintro-bankkaart  

o Fintro-bankkaart met diensten geldopname en betalen bij handelaars  

o Tot twee kaarten per Fintro Blue Sky Pack, naar keuze uit de volgende kaarten:  
kredietkaart Mastercard Gold, kredietkaart Visa Classic 

o Fintro Easy Banking Web / Fintro Easy Banking App / Telebanking 

o Rekeningverzekering op de hoofdrekening  

o Betalingen met Fintro-bankkaart in de eurozone  

o Geldopnames met Fintro-bankkaart in de eurozone  

o Onbeperkt aantal manuele verrichtingen per jaar en per rekening, inclusief:  
o Geldopnames aan het loket van Fintro-kantoren  

o Enkelvoudige Europese overschrijvingen (SEPA-overschrijvingen) op papier of uitgevoerd door een 
medewerker  

o Bestelling en uitgifte van cheques  
o Eén geweigerde verrichting per jaar/rekening  

 
De financiële diensten die niet inbegrepen zijn in de Fintro Blue Sky kunnen afzonderlijk worden verkregen en 
worden tegen het standaardtarief gefactureerd.  
De prijzen kunnen in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde in speciën.  
 

Artikel 7: Aanduiding van de winnaars  
De loting wordt uitgevoerd door de gerechtsdeurwaarder op 10.05.2019.  
De gerechtsdeurwaarder wordt voor elke maand op de hoogte gebracht van de klanten die zich hebben aangemeld 
op Fintro Easy Banking Web en/of Fintro Easy Banking App en van het aantal winstkansen per klant (dit is het aantal 
aanmeldingen op die dag).  
De gerechtsdeurwaarder doet een loting om de negen verschillende winnaars aan te duiden (drie winnaars per 
maand).  
De klant zal niet op de hoogte worden gebracht van het aantal kansen dat hij heeft.  
 

Artikel 8: Communicatie  
De winnaars van deze Tombola worden ingelicht vóór 17.05.2019.  
 

Artikel 9: Klachten  
Elke klacht over deze Tombola moet u schriftelijk indienen in een brief aan gerechtsdeurwaarder Marc VAN 
EESBEECK, Stationsstraat 67, te 1861 Wolvertem. Dit moet gebeuren uiterlijk zeven werkdagen na de vaststelling van 
het feit dat aanleiding geeft tot de klacht en uiterlijk zeven werkdagen na de afsluiting van de Tombola. Eventuele 
klachten die na de opgelegde termijnen niet schriftelijk worden ingediend, worden niet behandeld.  
 

Artikel 10: Algemeen  
Geen enkel gegeven (zoals logo's, handelsmerken en andere creaties die onderworpen zijn aan intellectuele 
eigendomsrechten) dat uit de Tombola voortvloeit of ermee in verband staat, mag worden gekopieerd, 
vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
Organisator en van Fintro.  
 
De Organisator en Fintro zijn in geen geval aansprakelijk voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade of 
nadelen, van welke aard ook, veroorzaakt aan personen (die al dan niet deelnemen aan de Tombola) of zaken, die 
voortvloeien uit de organisatie van de Tombola, de deelname eraan, de prijsuitreiking en/of de aanvaarding van een 
prijs.  
 
Dit behelst met name de technische problemen die de deelname aan de Tombola verhinderen of het continue en 



 

ononderbroken verloop van de Tombola onmogelijk maken. Fintro wijst in het bijzonder elke aansprakelijkheid af als 
de website www.fintro.be en de mobiele toepassing 'Fintro Easy Banking App' tijdelijk niet beschikbaar of definitief 
onmogelijk zijn of als de verbinding wordt verbroken of onderbroken.  
Drukfouten, spellingfouten, fouten in de lay-out of andere fouten en technische of andere problemen met betrekking 
tot de Tombola kunnen niet worden ingeroepen als reden voor een schadeloosstelling noch de verantwoordelijkheid 
van de Organisator of Fintro in het gedrang brengen.  
 
Bij overmacht of elke andere omstandigheid buiten hun wil behouden de Organisator en Fintro zich het recht voor 
om de Tombola volledig of gedeeltelijk uit te stellen, aan te passen, in te korten, te verlengen of stop te zetten.  
De Organisator en Fintro behouden zich het recht voor om het reglement op elk ogenblik te wijzigen.  
 

Artikel 11: Persoonsgegevens  
Wanneer u aan deze wedstrijd deelneemt, verwerkt Fintro, divisie van BNP Paribas Fortis NV, met zetel te 
Warandeberg 3, 1000 Brussel, uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV, 
beschikbaar op www.fintro.be/privacy en in alle  Fintro kantoren, met dien verstande dat de gegevens die u ons 
bezorgt uitsluitend worden gebruikt voor het goede verloop van de wedstrijd.  
 

Artikel 12: Geschillen  
De Tombola wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn enkel de Belgische rechtbanken 
bevoegd.  

 

Reglement opgesteld te Brussel op 22.012019. 

 

 

 
*OCBS-tombola ten bate van de Belgische sport. KB 09.05.2018. Trekking: 10.05.2019 

 

 


