
 

 

 

Reglement deelname stemming voor publieksprijs 
PrixFintroPrijs editie 2021 

 

Artikel 1 : PrixFintroPrijs – supporting young artists 

Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, (hierna de Organisator genoemd) met 
maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 Brussel, BTW BE, 0403.199.702 RPR Brussel, 
organiseert de wedstrijd PrixFintroPrijs – supporting young artists . Het wedstrijdreglement van deze 
wedstrijd kan teruggevonden op  https://www.fintro.be/fintroprijs. 

De Publieksprijs 

In het kader van de wedstrijd PrixFintroPrijs – supporting young artists organiseert de Organisator een 
Publieksprijs waarbij het publiek online zijn stem kan uitbrengen op een van de kandidaat-artiesten 
genomineerd volgens het Wedstrijdreglement voor de Publieksprijs beschikbaar op PrixFintroPrijs-
2021_preselection-rules-NL.pdf   

o De winnaar van de Publieksprijs uit elke discipline van de PrixFintroPrijs ontvangt een 
geldprijs van € 3.000 ( DRIEDUIZEND EURO).  

De online stemprocedure vindt plaats van 14 juni 2021 tot en met 16 juli 2021, 23u59. Dit reglement 
(hierna het “Reglement”) is aanvullend op het algemeen wedstrijdreglement van de PrixFintroPrijs  en 
het Wedstrijdreglement voor de Publieksprijs beschikbaar op https://www.fintro.be/fintroprijs  

Bovendien maken 50 deelnemers van de stemming op de publieksprijs PrixFintroPrijs- supporting 
young artists kans op FNAC boekenbons  ter waarde van € 50 (VIJFTIG EURO).  
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Artikel 2: Wie is stemgerechtigd? 

2.1 De deelname aan de stemming voor de publieksprijs PrixFintroPrijs -supporting young artists  is 
alleen toegankelijk voor natuurlijke personen vanaf 18 jaar met juridische capaciteit om op te treden 
en die in België gedomicilieerd zijn. De deelnemer moet bovendien over een geldig e-mailadres 
beschikken. 

Zijn  uitgesloten van deelname: eenieder, met uitzondering van de juryleden, die op enigerlei wijze 
direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de PrixFintroPrijs-supporting young artists  

Artikel 3: Verloop van de stemprocedure 

3.1 De Organisator behoudt zich het recht voor deze data te wijzigen, in welk geval de Organisator op 
geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Indien een dergelijke wijziging nodig zou zijn, 
zal de Organisator dit publiceren op de website   www.fintro.be/nl/Campagne/Fintro-Prijs. 

 
3.2 Deelname aan de stemming voor de publiekswedstrijd PrixFintroPrijs is enkel mogelijk via het 
stemformulier beschikbaar op https://www.fintro.be/fintroprijs. De deelnemer dient het 
stemformulier te gebruiken om te stemmen op één van zijn/haar favoriete kandidaat-artiest uit één 
van de disciplines.  

o De kandidaat-artiest die op het einde van de stemming het meeste stemmen gekregen heeft 
in zijn/haar discipline, wint de Publieksprijs PrixFintroPrijs. Bij een ex aequo aan stemmen zal 
de geldprijs voor de Publieksprijs  gelijkmatig verdeeld worden over de winnende kandidaten. 

De gevraagde persoonlijke gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de deelname 
aan de stemming overeenkomstig artikel 7.  

3.3 Een deelname aan de stemming voor de Publieksprijs PrixFintroPrijs - supporting  young artists 
bevat geen enkele aankoopverplichting. De deelname eraan houdt de volledige en onvoorwaardelijke 
aanvaarding in van dit Reglement en van elke redelijke beslissing die de Organisator zou kunnen nemen 
om het goede verloop van de stemming te verzekeren. Aan fouten in het systeem, zowel van 
technische als van redactionele aard, kan de deelnemer aan de stemming geen rechten ontlenen. 

3.4 Elke vorm van fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot misbruik en/of redelijk vermoeden 
van fraude of inbreuk op het Reglement kan leiden tot uitsluiting van de deelnemer, zonder dat daarbij 
een voorafgaande waarschuwing vereist is. De deelname wordt dan als onbestaande beschouwd. 
Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor om de nodige juridische stappen te 
ondernemen tegen al wie zich schuldig maakt aan fraude, poging tot fraude, misbruik of poging tot 
misbruik. Georganiseerde of collectieve deelnames worden beschouwd als misbruik of fraude, en 
kunnen leiden tot uitsluiting van de betreffende deelnemers, waarbij alle andere rechten van de 
Organisator onveranderd blijven.  

3.5 Over het Reglement, de organisatie en/of de uitslag van de publieksprijs wordt geen 
correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle beslissingen vanwege 
de Organisator zijn zonder verhaal. 
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Artikel 4: Deelname  via Facebook / Instagram  
 
4.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd erkent de deelnemer dat de wedstrijd niet gevalideerd, 
beheerd, gesteund of gesponsord wordt door Facebook/Instagram. Facebook/Instagram is vrijgesteld 
van elke aansprakelijkheid in verband met deze wedstrijd. De informatie die in deze wedstrijd wordt 
verstrekt, wordt toegeschreven aan de Organisator, niet aan Facebook/Instagram. Vragen, 
opmerkingen of klachten dienen uitsluitend gericht te worden aan de Organisator. 

Artikel 5: Hoe kan men geldig stemmen? 

5.1 Enkel individuele deelname wordt toegelaten. Deelname in groep wordt niet aanvaard en wordt 
uitgesloten. Slechts één deelname per persoon en per e-mailadres wordt toegelaten. Voor deelnemers 
die toch meerdere malen individueel of in groep zouden deelnemen, behoudt de Organisator zich het 
recht voor deze deelnemer(s) volledig uit te sluiten van deelname. 

Om geldig gestemd te hebben, dient de deelnemer aan de stemming naast de stem voor de kandidaat-
artiest, ook de hoofd-en schiftingsvraag en alle gevraagde gegevens correct en volledig in te vullen. 

Zullen ongeldig worden verklaard:  

• Deelnamen die niet volledig ingevuld werden met de verplichte informatie en een antwoord 
op de hoofd-en schriftingsvraag,  

• Deelnamen die een onjuiste of twijfelachtige identiteit vermelden, 
•  Deelnamen die niet voldoen aan de criteria voor deelname aan dit Reglement.  

Deelnemen aan de stemming is enkel mogelijk zoals beschreven in dit Reglement. 

5.2 Stemformulieren worden pas in rekening gebracht wanneer zij terechtkomen bij Fintro.  

Artikel 6: Winnaars van de FNAC boekenbons 

6.1 Door de deelname overeenkomstig dit Reglement aan de stemming komt de stemmer in 
aanmerking voor één van de 50 te winnen FNAC boekenbons  De selectie van de winnaars gebeurt op 
basis van de hoofd-en schiftingsvraag. De 50 personen met een correct antwoord op de hoofdvraag 
en de beste benadering van het antwoord op de schiftingsvraag zijn de winnaars van een boekenbon 
bij FNAC ter waarde van €50 ( VIJFTIG EURO). Bij een ex aequo zal het tijdstip van de deelname 
beslissend zijn. De persoon die als eerste zijn/haar stem heeft uitgebracht en de hoofd-en 
schiftingsvraag heeft beantwoord heeft zal in dit geval voorrang krijgen op de andere personen met 
hetzelfde antwoord op de hoofd-en schiftingsvraag. Enkel deelnemers die voldoen aan de eerder 
vermelde voorwaarden zullen in aanmerking komen om hun prijs in ontvangst te nemen.  

6.2 Een FNAC boekenbon bestaat uit twee aankoopbons ter waarde van 25 ( VIJFENTWINTIG) euros 
elk voor de aankoop van boeken in elke FNAC winkel in België. . De winnaars van deze boekenbons  
worden per e-mail verwittigd binnen een maximale termijn van 30 dagen kalenderdagen na afsluiting 
van de stemming. 

6.3 De boekenbons voor de deelnemers aan de stemming voor de publieksprijs PrixFintroPrijs -
supporting young artists zijn niet omzetbaar in geld of in andere goederen of diensten en mogen niet 
doorverkocht worden aan derden. De winnaars van de boekenbons  erkennen uitdrukkelijk dat de 



 

 

Organisator slechts verantwoordelijkheid draagt voor de overhandiging van de prijs en niet als een 
producent van de prijzen kan worden beschouwd. 

6.4 De winnaars erkennen uitdrukkelijk door aanvaarding van de prijs de algemene en bijzondere 
voorwaarden te aanvaarden van toepassing op de verkregen prijs en af te zien van elke vordering van 
welke aard ook ten aanzien van de Organisator m.b.t. de prijs. Fintro kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden in geval van niet-conformiteit van de aangeboden prijzen of indien de afsluitceremonie niet 
kan plaatsvinden.  

6.5 De boekenbons worden overhandigd aan de winnaars ter gelegenheid van de afsluitceremonie op 
21 oktober 2021 of bij ontstentenis of afwezigheid van de winnaar toegestuurd per post naar een 
postadres . Bij ontstentenis van communicatie van het postadres uiterlijk tegen 31 december 2021 om 
23u59 via prixfintroprijs@fintro.be blijven de boekenbons eigendom van de Organisator. 

Artikel 7: Persoonsgegevens 

7.1 Ingevolge de deelname aan deze wedstrijd, verwerkt Fintro, met als maatschappelijke zetel te 
Warandeberg 3, 1000 Brussel, de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van 
BNP Paribas Fortis NV die beschikbaar is op https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-
privacy?axes4=priv en in alle Fintro kantoren, met dien verstande dat de gegevens die worden 
verstrekt enkel gebruikt zullen worden voor het goede verloop van de wedstrijd. 

Artikel 8: Algemeenheden  
 
8.1 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 https://www.fintro.be/fintroprijs 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 
prijs/prijzen bij het transport via postvervoer.  

8.2 Door het enkele feit van deelname aan de stemming, 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 de 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 
www.fintro.be/nl/Campagne/Fintro-Prijs  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.  

8.3 In geval van betwisting is de Belgische wet van toepassing en zijn uitsluitend de Belgische 
rechtbanken bevoegd. 

Elke opmerking of klacht met betrekking tot het huidige reglement wordt opgestuurd per 
aangetekende brief, ten laatste vijf werkdagen na de sluiting van de stemming, op volgend adres: BNP 
Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.              Reglement opgesteld te Brussel op 31/05/2021 
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