
 

 

 

Reglement voor de PrixFintroPrijs Community 

Artikel 1: Organisator 

1.1 Fintro, een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, met maatschappelijke zetel te Warandeberg 3, 1000 
Brussel, BTW BE, 0403.199.702 RPR Brussel, hierna genoemd ”Fintro” of de “Organisator”. 

Artikel 2: Omschrijving PrixFintroPrijs Community 

2.1. De PrixFintroPrijs Community, hierna “de Community” genoemd, is verbonden aan de 
PrixFintroPrijs. 
 

2.2. De Community wordt georganiseerd door Fintro, waarbij een beroep wordt gedaan op Savant 
Books & Things BV, met maatschappelijke zetel te Basseliersstraat 49, 2100 Deurne voor de 
algemene coördinatie van de wedstrijd.  

 

De Community omvat een aanbod voor verschillende vormen van ondersteuning. De concrete 
invulling van de ondersteuning van de Community is in handen van Savant en kan jaarlijks wijzigen. 
Zo kan het aanbod in de Community bijvoorbeeld bestaan uit (deze lijst is louter exemplarisch en 
niet exhaustief): een artist in residence-aanbod, een writer in residence-aanbod, mentorships bij 
bekende kunstenaars en artiesten, opleidingen en stageplaatsen, ondersteuning inzake fiscaliteit 
en contracten in de vorm van exclusieve webinars, enz. Voor meer informatie over het aanbod van 
ondersteuning van de Community, gelieve artikel 5 te raadplegen. 
 

2.3. De meest recente versie van het aanbod van de Community wordt gepubliceerd op 

https://www.fintro.be/nl/Campagne/PrixFintroPrijscommunity?axes4=prof 
 

 

https://www.fintro.be/nl/Campagne/PrixFintroPrijscommunity?axes4=prof


 

 

 

2.4. De Organisator en Savant kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van het 
aanbod van de Community. Eventuele vragen of klachten hierover dienen exclusief gericht te 
worden naar de aanbieder van het onderdeel. 

Artikel 3: Deelname aan de Community 

3.1. De Community is exclusief toegankelijk voor de Finalisten van de PrixFintroPrijs (de “Finalisten”), 
met name: 

• de 15 Finalisten (d.i. de drie finalisten per categorie van de PrixFintroPrijs: m.n. 
Nederlandstalige literatuur, Franstalige literatuur, Beeldende Kunsten, Dans en 
Theater en Film en fotografie) van de jaargang van de PrixFintroPrijs waarin deze als 
Finalist werden genomineerd. Elk van deze Finalisten die in overeenstemming met het 
Wedstrijdreglement van de PrixFintroPrijs (beschikbaar 
https://www.fintro.be/fintroprijs werd verkozen, komt in aanmerking om zich 
kandidaat te stellen voor het aanbod van de Community.  

• de Finalisten van een editie van de PrixFintroPrijs die in het jaar waarin ze als Finalist 
genomineerd waren, geen plaats hebben toegewezen gekregen uit het aanbod van de 
Community. Om de groei van de Community te bevorderen en de onderlinge 
uitwisseling van artistieke ideeën te stimuleren, mogen Finalisten van een eerdere 
editie van de PrixFintroPrijs, die geen plaats werd toegewezen uit het aanbod van de 
Community in het jaar waarin ze als Finalist verkozen werden, zich ook kandidaat 
stellen voor (een onderdeel uit) het aanbod van de Community van de twee 
daaropvolgende edities van de PrixFintroPrijs. 

3.2. Om deel te kunnen nemen aan de selectie voor het aanbod van de Community, dient de Finalist 
zijn/haar kandidatuur voor maximaal drie onderdelen uit het aanbod van de Community binnen de 
vier maanden na de officiële Prijsuitreiking van de PrixFintroPrijs schriftelijk en aan de hand van het 
formulier dat hen werd toegestuurd in te sturen per e-mail aan prixfintroprijs@fintro.be en aan 
savantbooksandthings@gmail.com. Een Finalist kan zich kandidaat stellen voor maximaal drie 
onderdelen uit het aanbod van de Community, inclusief de webinars, en dient zijn/haar keuze te 
rangschikken volgens eigen voorkeur. Met uitzondering van de fiscale en contractuele webinars, die 
openstaan voor alle finalisten, geldt het principe dat een finalist slechts één onderdeel uit het aanbod 
van de Community toegewezen kan krijgen.  

3.3. De uiteindelijke toewijzing van de onderdelen uit het aanbod van de Community aan een Finalist 
die zich geldig kandidaat heeft gesteld, gebeurt door het Comité volgens de regels uiteengezet in 
artikel 4 hieronder. Er is geen beroep mogelijk tegen de beslissing van het Comité inzake de toewijzing 
van de onderdelen uit het aanbod van de Community. 

3.4 De Organisator en/of Savant weigeren elke verantwoordelijkheid in geval van niet-registratie van 

een kandidatenformulier voor de Community in de gegevensdatabase. 

3.5 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. 

https://www.fintro.be/fintroprijs
mailto:prixfintroprijs@fintro.be
mailto:savantbooksandthings@gmail.com


 

 

 

Artikel 4: Toewijzing van de ingestuurde kandidaturen  

4.1 Het comité (bestaande uit de aanbieders van de respectievelijke onderdelen uit het aanbod van de 

Community waarvoor de Finalist een aanvraag heeft gedaan, samen met Savant (die onafhankelijk 

zetelt) van de Community (het “Comité”) wijst in één, of indien nodig, twee ronden het beschikbare 

aanbod van de Community toe aan de Finalisten die zich geldig kandidaat hebben gesteld. De eerste 

bijeenkomst van het Comité gebeurt uiterlijk 1 maand na afloop van de termijn van indiening van de 

aanvragen van de Finalisten. De eventuele tweede bijeenkomst van het Comité gebeurt uiterlijk twee 

maanden na de eerste bijeenkomst. Voor elke Finalist die zich geldig kandidaat heeft gesteld om in 

aanmerking te komen voor een onderdeel uit het aanbod van de Community, zal het Comité op basis 

van artistieke criteria beslissen of de Finalist een plaats kan toegewezen krijgen uit de onderdelen die 

hij/zij heeft gekozen. Er wordt echter geen garantie gegeven dat de Finalist zijn eerste keuze krijgt. 

Indien de Finalist geen plaats kan toegewezen krijgen uit het aanbod van zijn voorkeur, zal de Finalist 

hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht door Savant en zal de Finalist de gelegenheid 

geboden worden een nieuwe kandidatuur in te sturen voor het aanbod van de twee daaropvolgende 

edities van de PrixFintroPrijs Community.  

4.2 Het Comité is volkomen vrij in haar keuze. De beslissingen worden genomen bij consensus of, 

indien dit niet mogelijk blijkt, bij gewone meerderheid van stemmen bij wijze van handopsteking.  

4.3 Het Comité motiveert haar beslissing in een verslag. Over de uitslag van de stemmingen of de 

beweegredenen van het Comité wordt geen enkele correspondentie gevoerd.  

4.4 De uiteindelijke beslissing van het Comité is onaanvechtbaar.  

4.5 Meteen na de finale beslissing van het Comité worden de Finalisten die zich kandidaat hebben 

gesteld door Savant per elektronische post of per brief op de hoogte gebracht van de beslissingen 

inzake de uiteindelijke toewijzing van de aangegeven voorkeur uit het aanbod van de Community of, 

bij ontstentenis van een toewijzing, van de mogelijkheid om zijn/haar kandidatuur opnieuw te stellen 

voor een keuze uit het aanbod van de twee volgende edities van de PrixFintroPrijs Community.  

Artikel 5: Inschrijvingsperiode voor een plaats uit het aanbod van de Community 

5.1 De inschrijvingsperiode voor de Community loopt vanaf het moment van de officiële prijsuitreiking 

aan de Finalisten van de PrixFintroPrijs tot 4 maand na de dag van deze prijsuitreiking om 23.59 uur.  

5.2 Om geldig te zijn, moeten de kandidaturen uiterlijk ontvangen worden 4 maanden na de datum 

van de officiële prijsuitreiking van de PrixFintroPrijs om 23.59 uur. 

5.3 Indien de Organisator genoodzaakt is de inschrijvingsperiode uit te stellen, in te korten of in te 

trekken, het reglement te wijzigen of de formule van de Community aan te passen, kan de Organisator 

of Savant hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Indien een dergelijke beslissing 

nodig zou zijn, zal Savant de Finalisten die zich kandidaat hebben gesteld hiervan zo snel mogelijk op 

de hoogte brengen. 



 

 

 

Artikel 6: Werking van de Community 

6.1 Elk onderdeel uit het aanbod voor de Community is onderhevig aan voorwaarden die exclusief 

bepaald worden door de aanbieder van het desbetreffende onderdeel.  

Deze voorwaarden worden uitsluitend overeengekomen tussen de aanbieder en de Finalist die de 

plaats heeft toegewezen gekregen. Indien er een financiële bijdrage wordt gevraagd van de Finalist in 

bv. de leef- en/of reiskosten die gepaard gaan met het aanbod, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden in 

de overeenkomst tussen de aanbieder en de Finalist.  

6.2. Ook de duurtijd en eventuele andere modaliteiten van elk onderdeel van het Community-aanbod 

zijn uniek en zullen overeengekomen worden tussen de aanbieder en de finalist die de plaats heeft 

toegewezen gekregen. Bij sommige onderdelen van het aanbod is het mogelijk dat de specifieke 

invulling van bv. het mentorship afhangt van de afspraken die de finalist en de mentor uiteindelijk met 

elkaar maken. De Organisator en Savant hebben geen invloed op de specifieke invulling van het 

onderdeel en kunnen hier dan ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. 

6.3. Indien een Finalist geselecteerd wordt door het Comité voor een onderdeel uit het aanbod van de 

Community waarvoor hij/zij zich had ingeschreven, brengt Savant de Finalist in contact met de 

aanbieder van het onderdeel. Vervolgens zullen de desbetreffende aanbieder en Finalist onderling een 

overeenkomst sluiten over het relevant onderdeel uit het aanbod van de Community. De modaliteiten 

van het onderdeel worden finaal vastgelegd in deze overeenkomst. De Finalist kan geen aanspraak 

maken op het onderdeel dat hem/haar werd toegekend door het Comité indien er geen overeenkomst 

wordt gesloten met de aanbieder van het onderdeel.  

Indien er tussen de aanbieder van het desbetreffende onderdeel en de Finalist die de plaats werd 

toegewezen geen overeenkomst wordt gesloten, zal de aanbieder Savant hiervan op de hoogte 

brengen. In dat geval zal Savant contact opnemen met een Finalist die geen plaats werd toegewezen 

en die zich kandidaat had gesteld voor het betrokken vrijgekomen onderdeel.  

De Organisator of Savant kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze 

overeenkomst of de modaliteiten van een bepaald onderdeel van de Community. Eventuele vragen of 

klachten dienen exclusief gericht te worden naar de aanbieder van het onderdeel.  

Artikel 7: Bijdrage aan de Community door de finalisten 

7.1. Indien Fintro de naam en/of de foto van de Finalisten wil publiceren, zal Fintro voorafgaandelijk 

de uitdrukkelijke toestemming van de Finalisten vragen per e-mail. Fintro kan niet verantwoordelijk 

worden gehouden voor de eventuele gevolgen van de publicatie van de gegevens van de Finalisten 

met hun toestemming. 

7.2 De Finalist die een overeenkomst sluit met een aanbieder van een onderdeel van de Community, 

verbindt er zich toe om tijdens de duurtijd van het aanbod een (video/foto)dagboek bij te houden. 

Door zich in te schrijven voor een plaats uit het aanbod van de Community, verbindt de Finalist zich 



 

 

 

ertoe om de Organisator een licentie toe te kennen om dit (video/foto)dagboek te gebruiken in het 

kader van de werking van de PrixFintroPrijs en in het bijzonder voor de promotie van de Community. 

7.3 Dit (video/foto)materiaal mag geen afbreuk doen aan welke wettelijke bepaling dan ook, noch aan 

de rechten van derden, waaronder het intellectueel eigendomsrecht, zoals bijvoorbeeld het 

auteursrecht, tekeningen en modellenrecht, …  

7.4 De Finalist garandeert dat hij/zij rechtmatig beschikt over de intellectuele rechten met betrekking 

tot het (video/foto)materiaal dat wordt ingestuurd voor de Community of dat hij/zij over de 

noodzakelijke toelatingen beschikt van de rechthebbende van het (video/foto) materiaal. Fintro kan 

steeds de voorlegging vragen van het bewijs van zijn rechten of van de toelating van de rechthebbende. 

Afbeelding van personen is slechts toegelaten indien de Finalist beschikt over de toestemming van 

deze personen om de foto te nemen en te verspreiden. 

Worden niet toegelaten, de foto’s of filmfragmenten die: 

- politiek of religieus zijn geïnspireerd 

- racistisch of kwetsend zijn 

- een obscene of seksuele context hebben 

- gewelddadig, provocerend, illegaal, choquerend, gezagsondermijnend of misleidend zijn. 

- aanzetten tot conflicten, misdrijven of terroristische handelingen of deze steunen.  

- betrekking hebben op wapens, alcohol, drugs of tabak. 

- verwijzen naar verenigingen die niet toegelaten worden in de maatschappij (zoals racistische 

of criminele organisaties) 

- schade toebrengen aan de naam of reputatie van Fintro. 

Fintro behoudt zich het recht voor om de foto/afbeelding/video te weigeren die een herkenbare 

persoon weergeeft, een merk bevat, of op een of andere manier iemand schade toebrengt.  

7.5 De Finalisten vrijwaren de Organisator uitdrukkelijk tegen elke vordering van derden, gebaseerd 

op intellectuele of andere rechten van derden zoals, maar niet uitsluitend, recht op eer en goede naam, 

copyright, privacy, enz. Werken of artistieke prestaties die strijdig zijn met de geldende Belgische 

wetgeving worden uitgesloten. 

 

 



 

 

 

Artikel 8: Algemeenheden  

8.1 De Organisator of Savant kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, 

materiële noch immateriële, direct of indirect, toegebracht aan personen (deelnemers of niet-

deelnemers) of aan zaken, in het kader van de deelname aan de Community. Dit behelst ook 

technische ongemakken en/of fouten in informatica (hardware & software) die voortvloeien uit de 

deelname aan de Community. De Organisator en Savant weigeren ook alle verantwoordelijkheid indien 

de inschrijving via het e-mailadres tijdelijk onbeschikbaar of definitief onmogelijk wordt of indien de 

verbinding verbroken of onderbroken wordt. 

8.2. De Organisator of Savant kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden in geval van niet-

conformiteit van het aanbod door de respectievelijke aanbieders. 

8.3 Door het enkele feit van deelname aan de Community, aanvaardt de Finalist zonder voorbehoud 

of enige beperking, de volledige inhoud van dit reglement, alsook elke beslissing, genomen door Fintro 

en/of Savant in het kader van deze Community. 

8.4 Fintro behoudt zich het recht voor om het reglement op elk ogenblik te wijzigen. Het reglement en 
elke wijziging ervan worden op de webpagina van de PrixFintroPrijs Community 
(https://www.fintro.be/nl/Campagne/PrixFintroPrijscommunity?axes4=prof) 
gepubliceerd. 

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 Elke opmerking of klacht met betrekking tot het huidige reglement wordt opgestuurd per 

aangetekende brief, ten laatste vijf werkdagen na de communicatie over de toewijzing van de 

voorkeurkeuze, op volgend adres: Fintro Communicatie, Warandeberg 3, 1000 Brussel. 

Artikel 9: Facebook / Instagram 

9.1 Door zich kandidaat te stellen voor de Community, erkent de finalist dat deze wedstrijd niet 

gevalideerd, beheerd, gesteund of gesponsord wordt door Facebook/Instagram. Facebook/Instagram 

is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in verband met de Community. De informatie die in het kader 

van de werking van de Community wordt verstrekt, wordt toegeschreven aan de Organisator, niet aan 

Facebook/Instagram. Vragen, opmerkingen of klachten dienen uitsluitend gericht te worden aan de 

Organisator.  

Artikel 10: Persoonsgegevens 

10.1 Ingevolge de deelname aan de Community, 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 in het kader van de werking van de Community. 

https://www.fintro.be/nl/Campagne/PrixFintroPrijscommunity?axes4=prof
https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-privacy?axes4=priv
https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-privacy?axes4=priv


 

 

 

Artikel 11: Geschillen 

11.1 Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de 

Belgische rechtbanken bevoegd. 

 

Reglement opgesteld 01/10/2022 

 

 

 

 


