
 

 

 

Wedstrijdreglement Publieksprijs voor de PrixFintroPrijs 
2022- supporting Young artists  
 

Dit reglement bepaalt het verloop van de selectie van de potentiële kandidaten en de keuze van de 

winnaars voor de Publieksprijs van  PrixFintroPrijs 2022 .  

Dit reglement  is aanvullend op het algemeen wedstrijdreglement en het reglement van preselectie 

van kandidaten van de PrixFintroPrijs. 

Artikel 1: Organisator 

1.1.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 een Publiekswedstrijd PrixFintroPrijs – supporting young artists - waarbij het publiek online 

kan stemmen op een van de genomineerde kandidaat-artiesten voor deze Prijs . 

Artikel 2:  Lijst van de kandidaten die in aanmerking komen voor de Publieksprijs  

2.1  De juryleden uit de verschillende categorieën maken voor elke categorie van de PrixFintroPrijs-

supporting young artists - een lijst op van maximum 10 (TIEN) kandidaat-artiesten die in aanmerking 

komen voor de nummer één, de nummer twee en nummer drie van de PrixFintroPrijs - supporting 

young artists. Deze zelfde lijst van maximum 10 (TIEN) kandidaten per categorie is de lijst van 

kandidaat-artiesten die in aanmerking komen voor de Publieksprijs in zijn /haar categorie en waarop 

kan gestemd worden volgens de bepalingen van het  “Reglement deelname stemming voor de 

Publieksprijs PrixFintroPrijs editie 2022” dat kan teruggevonden worden op   

https://www.fintro.be/fintroprijs .  

https://www.fintro.be/rsc/contrib/document/1-Website/Actions/PrixFintroPrijs-2022/Wedstrijdreglement_PrixFintroPrijs_2022.pdf
https://www.fintro.be/rsc/contrib/document/1-Website/Actions/PrixFintroPrijs-2022/Reglement_preselectie_PrixFintroPrijs_2022.pdf
https://www.fintro.be/fintroprijs


 

 

 

2.2 De lijst van de kandidaat-artiesten die per categorie in aanmerking komen voor de Publieksprijs 

kan teruggevonden worden op https://www.fintro.be/fintroprijs.  

2.3 Een potentiële kandidaat laureaat, nummer twee of nummer drie voor de PrixFintroPrijs  gekozen 

door de juryleden komt  ook in aanmerking voor de Publieksprijs en kan bijgevolg winnaar worden van 

de PrixFintroPrijs in zijn/haar categorie toegekend door de jury én  tevens van de Publieksprijs in 

dezelfde categorie. 

2.4. De beslissing van de jury’s over de lijst van de maximum 10 kandidaat-artiesten is 

onaanvechtbaar.  

2.5. De artiest uit elke categorie van de Publieksprijs PrixFintroPrijs – supporting Young artists die vanaf 

de datum van de stemperiode  -27 juni 2022 tot en met 31 augustus 2022 om 23u59- de meeste 

stemmen krijgt, wint de Publieksprijs in zijn /haar categorie.  

2.6. In geval van ex aequo van stemmen in éénzelfde categorie wordt het bedrag van de Publieksprijs 

in deze categorie gelijkmatig verdeeld over de winnaars. 

Artikel 3 : Prijzen 

3.1 De winnaars worden  op de hoogte gesteld bij de officiële uitreikingsceremonie waarvan de datum 

wordt gepubliceerd op https://www.fintro.be/fintroprijs 

3.2 De winnaar van de Publieksprijs per discipline ontvangt een geldsom van €2.000 ( TWEEDUIZEND 

EURO ). Het prijzengeld voor de winnaars van de Publieksprijs in elke categorie wordt gestort op een 

Belgische rekening dat de winnaars moeten meedelen per e-mail aan prixfintroprijs@fintro.be tegen 

uiterlijk 20 november 2022. Bij ontstentenis van mededeling van een rekeningnummer tegen de 

vooropgestelde datum blijft de geldsom eigendom van Fintro.  

3.3 De prijs is persoonlijk en kan niet aan een andere persoon worden overgedragen.  

Artikel 4: Wedstrijd via Facebook / Instagram  

4.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd voor de Publieksprijs 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 : Algemeenheden  

5.1 Over het Reglement en/of de organisatie van de Publieksprijs wordt geen correspondentie gevoerd 

(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle beslissingen vanwege de Organisator zijn zonder 

verhaal. 

https://www.fintro.be/fintroprijs
https://www.fintro.be/fintroprijs


 

 

 

5.2 Indien Fintro de naam, en/of de foto van de winnaars van de Publieksprijs wil publiceren, zal Fintro 

voorafgaandelijk de uitdrukkelijke toestemming van de winnaars  vragen per e-mail. Fintro kan niet 

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

van de winnaar(s) met diens (hun) toestemming. 

5.3  De winnaars van de Publieksprijzen verlenen de Organisator de toestemming om -zonder dat 

daarvoor enige vergoeding verschuldigd is en zonder enige beperking in tijd, ruimte of 

informatiedrager- werk  te reproduceren en aan het publiek mee te delen. Bij wijze van voorbeeld en 

niet exhaustief: een fragment uit het bekroonde literair werk, een afbeelding van het bekroonde 

kunstwerk, een auditief en/of visueel fragment van de bekroonde film, theater -of dansproductie, enz.  

5.4  De winnaars van de Publieksprijzen 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.  

5.5 Door het enkele feit van deelname aan de Wedstrijd, aanvaardt de artiest die in aanmerking komt 

voor de Publieksprijs  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. 

5.6 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  

https://www.fintro.be/fintroprijs  gepubliceerd. 

5.7 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. 

5.8 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: Fintro 

Communicatie, Warandeberg 3, 1000 Brussel. 

Artikel 6 : Persoonsgegevens 

6.1 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 Privacyverklaring | Fintro 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 7  Geschillen 

Deze Wedstrijd is onderworpen aan het Belgische recht, in geval van geschil zijn uitsluitend de 

Belgische rechtbanken bevoegd. 

Reglement opgemaakt te Brussel op 20 mei 2022 

https://www.fintro.be/fintroprijs?axes1=nl
https://www.fintro.be/nl/Openbaar/Uw-privacy?axes4=priv

