
 

 

Wedstrijdreglement Fintro Prijs 2019  
 

 

Artikel 1. De organisatoren  
Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 
Brussel, BTW BE0403.199.702, RPR Brussel, hierna genaamd” Fintro”  
En  
Boek.be vzw met verenigingszetel te Te Boelaerlei 37, 2140 Borgerhout, BTW 0406.663.887 , hierna 
genaamd “Boek.be”  
 
Artikel 2. Omschrijving van de prijs  
De prijs is een onderscheiding die op initiatief van Fintro en Boek.be wordt uitgereikt aan het beste 
oorspronkelijk Nederlandstalig literaire manuscript - genre spannende boeken - van een Vlaamse 
auteur wiens werken nooit eerder werden uitgegeven.  
Het verkozen manuscript zal worden uitgegeven door een in Vlaanderen gevestigde uitgeverij die lid 
is van de Groep Algemene Uitgevers (GAU vzw). Deze uitgeverij zal zich engageren tot de uitgave op 
een papieren drager met een minimum oplage van 1250 exemplaren en een uitgave overeenkomst 
afsluiten met de winnaar van de Fintro Prijs 2019 overeenkomstig de auteurswetgeving en de 
beroepsgebruiken. De uitgave van het verkozen manuscript valt onder de verantwoordelijkheid van 
de uitgeverij en de auteur. De organisatoren van de Fintro Prijs 2019 zijn niet verantwoordelijk voor 
de uitgave en modaliteiten ervan.  
De winnaar krijgt daarenboven een geldsom van € 1.000 (DUIZEND EURO). De bedoelde 
onderscheiding en de hieraan verbonden geldprijs die worden uitgereikt komen uitsluitend toe aan 
de auteur van het bekroonde werk.  
 
Artikel 3. Criteria  
§ 3.1. Het “literair manuscript” dat moet worden ingediend is een kopij van het werk van de auteur, 
vervaardigd In getypte vorm, of op elektronische drager of elektronisch aangeleverd, zonder doorhalingen 

en/of verbeteringen. Onder literair manuscript wordt begrepen het manuscript dat voldoet aan alle 
volgende inhoudelijke en vormvereisten.  
3.1.1. Het literaire fictie boek wordt door de jury gemerkt met een van de volgende codes 
overeenkomstig de Nederlandstalige Uniforme Rubrieksindeling:  
330 Spannende boeken algemeen  
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331 Detective  
332 Thriller  
cfr: http://www.boekenbank.be/boekenbank-web/boekenbank/public/title/nurcode/list  
3.1.2. De auteur garandeert dat het manuscript dat hij indient voor de wedstrijd van de Fintro Prijs 
2019 een oorspronkelijk werk van zijn hand is en dat het nooit eerder werd gepubliceerd door een 
uitgeverij (onder eender welke NUR-code), op om het even welk grondgebied en in om het even 
welke taal en dit voor de datum van 30 november 2019.  
Als van eenzelfde auteur al eerder een andere literaire bijdrage of een fragment van het aangemeld 
manuscript werd opgenomen in een literair tijdschrift, een verhalenbundel of een ander 
verzamelwerk, dan kan het boek van de auteur in kwestie voor selectie voor de Fintro Prijs 2019 in 
aanmerking komen voor zover de bijdrage of het fragment door zijn aard, inhoud of lengte niet als 
een op zichzelf staand literair boek kan worden beschouwd.  
3.1.3. De auteur vrijwaart de Organisatoren en uitgever uitdrukkelijk voor elke vordering van derden, 
gebaseerd op intellectuele of andere rechten van derden zoals, maar niet uitsluitend recht op eer en 
goede naam, privacy enz. Manuscripten die strijdig zijn met de geldende Belgische wetgeving worden 
uitgesloten.  
§ 3.2. Met uitsluiting van het personeel van de Organisatoren kan eenieder deelnemen die voldoet 
aan de definitie van een Vlaamse auteur in de zin van dit wedstijdreglement. Onder een “Vlaamse 
auteur” wordt begrepen de auteur die meerderjarig is op 11 november 2019 en voldoet aan ten 
minste één van de volgende criteria:  
geboren zijn in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;  

wonen of feitelijk en bestendig verblijf houden in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest;  

een aantoonbare feitelijke band met Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben, 
in het bijzonder maar niet uitsluitend door op geregelde tijdstippen of voor een langere periode in 
Vlaanderen of in het Brussels hoofdstedelijk Gewest te verblijven of te werken en er voor de 
boekensector relevante handelingen te stellen. Deze feitelijke band zal door de jury autonoom 
vastgesteld worden.  
De jury beslist geheel autonoom en op basis van verifieerbare elementen of de auteur een 
aantoonbare band heeft met Vlaanderen volgens de criteria van dit reglement. De beslissing van de 
jury is bindend en onherroepelijk, er is geen beroep mogelijk.  
 
Artikel 4. Deelname aan Fintro Prijs 2019 
§ 4.1. Deelname aan de Fintro Prijs 2019 is gratis.  
§ 4.2. De auteur verbindt zich ertoe om zijn/haar manuscript als volgt aan te melden :  
4.2.1. Hij/zij bezorgt zijn/haar in het Nederlands uitgetypt manuscript in twee exemplaren op papier 
en op USB-stick. De tekst heeft een lengte van min. 200.000 (TWEEHONDERD DUIZEND) en max. 
500.000 (VIJFHONDERD DUIZEND) tekens, spaties niet inbegrepen. De tekst is uitgetypt op A4 
formaat, in Time New Roman 12 en ‘Enkele’ interlinie.  

4.2.2. Hij/zij laat zijn/haar manuscript achter  
hetzij op de Boekenbeurs te Antwerpen, op de stand van Creatief Schrijven in de plexi-urne aan 
de Fintrowand van dinsdag 29 oktober 10u tot en met maandag 11 november 2019, 18.00 uur. 
Voor de exacte openingsuren, zie www.boekenbeurs.be  

hetzij in eender welk Fintro kantoor van 12 november tot en met dinsdag 10 december 2018 
tijdens de kantooruren Deze openingsuren kunt u vinden via www.fintro.be  

 Hetzij via e-mail naar spannendeboeken@boek.be tot en met 20 december 2019 – 18u 
4.2.3. De ingediende exemplaren zijn bestemd voor de juryleden en worden niet geretourneerd.  

4.2.4. Op de twee ingediende exemplaren staat duidelijk vermeld:  
Voornaam en naam  

Geboortedatum  

mailto:spannendeboeken@boek.be
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Geboorteplaats  

Adresgegevens  
E-mailadres  

Telefoonnummer  
4.2.5. Beide papieren exemplaren worden afgegeven in een dicht gekleefde enveloppe waarop 
duidelijk vermeld staat: Op de voorkant:  
 
BNP PARIBAS FORTIS  
FINTRO Marketing – Communicatie  
Véronique HENRY – 1QA7U  
Fintro Prijs – Boekenbeurs Antwerpen  
Warandeberg 3  
1000 Brussel  
Op de achterkant (verzender):  
Voornaam + naam auteur  
Adresgegevens auteur  
4.2.6. a) De eerste pagina van de papieren versie bevat een samenvatting van het manuscript van 
max. 600 tekens, spaties niet inbegrepen. Een motivatiebrief is niet nodig. 

4.2.6 b) de versie via e-mail bevat de voornaam en naam van de auteur alsook de adresgegevens van 
de auteur en een samenvatting van max. 600 tekens, spaties niet inbegrepen. Een motivatiebrief is 
niet nodig.   

4.2.7. De kandidaten verbinden zich ertoe om hetzelfde manuscript niet in te sturen voor een 
soortgelijke wedstrijd tot aan de prijsuitreiking van de Fintro Prijs 2019.  

4.2.8. 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 zonder nadere 
motivering. Alleen de manuscripten die volgens de bovenvermelde procedure aangemeld werden 
zullen in rekening gebracht worden. De organisatie kan laattijdig of onregelmatig aangemelde en/of 
verstuurde manuscripten zonder nadere motivering weigeren.  
 
Artikel 5. Preselectie  
Indien er meer dan 50 manuscripten worden ingestuurd, stellen de Organisatoren een comité samen 
dat instaat voor een preselectie van de manuscripten. De criteria voor deze selectie zijn gebaseerd 
op enerzijds de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3 en 4 en anderzijds een beoordeling van 
taalgebruik en schrijfstijl. De auteurs waarvan het manuscript niet wordt weerhouden zullen hiervan 
op de hoogte gebracht worden.  
 
Artikel 6. De jury  
§ 6.1. De manuscripten worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury. De jury bestaat uit vijf 
personen en wordt naar eigen inzicht samengesteld door de Organisatoren. De leden van de jury 
mogen op geen enkele wijze een band hebben met de aangemelde manuscripten of eraan hebben 
meegewerkt als auteur, bewerker of illustrator. De Organisatoren stellen de jury op tijd in het bezit 
van een exemplaar van ieder weerhouden manuscript.  
§ 6.2. Na een voorafgaande controle, waarbij de jury op grond van de haar bekend zijnde of ter 
beschikking gestelde informatie nagaat of de weerhouden manuscripten aan alle criteria van artikel 3 
en 4 voldoen, heeft de jury als opdracht om de Fintro Prijs 2019 toe te kennen op grond van de 
inhoudelijke en literaire kwaliteiten van de weerhouden manuscripten. De jury beraadslaagt geheim. 
De beslissingen worden genomen bij consensus of, indien dit niet mogelijk blijkt, bij gewone 
meerderheid van stemmen aan de hand van handopsteking.  
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§ 6.3. De jury motiveert haar beslissing in een juryverslag, dat op een passende en behoorlijke wijze 
openbaar wordt gemaakt ter gelegenheid van de bekendmaking en de prijsuitreiking. Voor het 
overige wordt over de uitslag van de stemming of de beweegredenen van de jury geen enkele 
correspondentie gevoerd. Tegen de uiteindelijke beslissing van de jury, zoals bedoeld en geregeld in 
dit artikel, staat geen verhaal open, van welke aard ook.  
§ 6.4. Het staat de jury vrij de prijs niet toe te kennen indien:  
minder dan tien manuscripten werden aangemeld overeenkomstig artikel 4  

zij van oordeel is dat er geen enkel ingezonden manuscript de vereiste kwaliteitsnorm voor 
publicatie haalt.  
§ 6.5. De auteur geeft door de inzending van een manuscript zijn akkoord tot tijdelijke opschorting 
van zijn auteursrechten op het ingediende werk. Tot het moment van teruggave van het manuscript 
kan hij op geen enkele wijze zijn auteursrecht op het werk uitoefenen of exploiteren. Door deel te 
nemen aan de wedstrijd geven de deelnemers toestemming aan de organistoren de manuscript te 
reproduceren en publiceren, ongeacht de wijze waarop en het opzet ervan.  
§ 6.6. Door deel te nemen aan de wedstrijd verleent de deelnemer de Organisatoren de 
toestemming om een fragment uit het ingediende manuscript, zonder dat enige vergoeding hiervoor 
verschuldigd is, en zonder enige beperking in tijd en ruimte te reproduceren en aan het publiek mee 
te delen (bijvoorbeeld: opvoering, voordracht, uit- of doorzending,…), ongeacht het gebruikte 
netwerk of procédé, het toestel gebruikt voor de ontsluiting van de informatie, het doel van de 
mededeling en de omvang van het doelpubliek.  
 
Artikel 7. Verwerking van persoonsgegevens  
§ 7.1. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij 
eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website van de organisatoren en 
andere online kanalen zoals YouTube, Facebook, alsook geïnterviewd en/of gefilmd kunnen worden 
voor een (televisie) reportage over de wedstrijd.  
§ 7.2. Boek.be hecht belang aan de bescherming van de privacy en persoonsgegevens van de 
kandidaten voor de Fintro Prijs 2019. Wij houden ons aan de eisen die de toepasselijke regelgeving 
inzake bescherming van persoonsgegevens stelt. Ons beleid inzake bescherming van 
persoonsgegevens is erop gericht onze praktijken en principes op dit vlak transparant te maken. Alle 
informatie hieromtrent via http://www.boek.be/privacy.  
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid, toepasselijk recht en geschillen  
§ 8.1. 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 de organistoren ter gelegenheid of in het kader van deze wedstrijd.  
§ 8.2. De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of 
indirect toegebracht aan personen ( deelnemers of niet-deelnemers) of aan zaken in het kader van 
deze wedstrijd.  
§ 8.3. Indien de Organisatoren genoodzaakt zijn de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te 
trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kunnen de 
Organisatoren hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.  
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§ 8.4. De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het 
aanvaarden van de prijs door de winnaar. De Organisatoren kunnen niet verantwoordelijk of 
aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of inden de prijs niet voldoet aan de 
gecreëerde verwachtingen.  
§ 8.5. 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.  
§ 8.6. Deze wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de 
Belgische rechtbanken bevoegd.  
 

Reglement opgesteld te Brussel op 1 augustus 2019 


