WEDSTRIJDREGLEMENT "ING Society Award 2017"
georganiseerd door ING België nv
1. De wedstrijd "ING Society Award 2017"
(hierna "de wedstrijd" genoemd) wordt
georganiseerd door ING België nv (hierna
"ING" genoemd), Marnixlaan 24, B-1000
Brussel, RPR Brussel, btw BE 0403.200.393.
2. De wedstrijd loopt van 9 januari 2017 tot 5
mei 2017. Inschrijven kan van 9 januari 2017
tot en met 12 februari 2017.
De taal van deze wedstrijd is het Nederlands of
het Frans.
3. De wedstrijd staat open voor elke
vereniging/stichting zonder winstoogmerk naar
Belgisch recht die rechtspersoonlijkheid heeft,
correct geregistreerd is, ingeschreven is in het
handelsregister en haar zetel in België heeft
(hierna "de deelnemer" genoemd). De
vereniging/stichting zet zich in voor de
ontwikkeling van de samenleving, bijvoorbeeld
door een milieu- of maatschappelijk initiatief te
steunen.
De
vereniging/stichting
wordt
vertegenwoordigd
door
een
natuurlijke
persoon, die ouder is dan 18 jaar en in België
gedomicilieerd is (hierna "de wettelijke
vertegenwoordiger" genoemd). De wettelijke
vertegenwoordiger zorgt ervoor dat hij in alle
opzichten voldoende gevolmachtigd is om in
naam van en voor rekening van de deelnemer
op te treden. De wettelijke vertegenwoordiger
moet op verzoek een kopie kunnen voorleggen
van de volmacht die hem de toestemming
geeft om voor rekening van de deelnemer op
te treden.
De rechtspersoonlijkheid van de deelnemer is
verworven vanaf de dag waarop zijn statuten
gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad,
Overzicht
van
vennootschappen
en
verenigingen.
De
deelnemer
heeft
rechtspersoonlijkheid vanaf het moment dat de
statuten goedgekeurd zijn bij Belgisch besluit.
Enkel deelnemers die aan de volgende
voorwaarden voldoen, kunnen kandidaat zijn:
– minstens twaalf maanden bestaan op
9 januari 2017

– het inschrijvingsformulier correct
hebben
ingevuld
overeenkomstig
het/de gekozen onderdeel/onderdelen
van de wedstrijd;
ING behoudt zich het recht voor om
elke deelnemer te verwijderen, op om
het even welk moment van de
wedstrijd en zonder zich daarvoor te
moeten
verantwoorden,
als
bijvoorbeeld een of meer van de
volgende situaties zich zou(den)
voordoen:
– de deelnemer leeft de geldende
wettelijke, boekhoudkundige en fiscale
verplichtingen niet na;
– de deelnemer zet aan tot racistisch,
xenofoob, gewelddadig, fascistisch,
seksistisch of nationalistisch gedrag of
tot andere discriminerende houdingen
tegenover bepaalde groepen van
personen;
– de deelnemer verspreidt berichten,
foto's, video's of beelden die lasterlijk
zijn
of
waarvan
de
inhoud
ongeoorloofd is of ingaat tegen de
menselijke waardigheid;
– de deelnemer geeft geen blijk van
waarden die garanderen dat zijn
activiteiten toegankelijk zijn voor
gebruikers los van ideologische,
filosofische of religieuze overtuiging,
en dat de gebruiker van de diensten
recht heeft op de bescherming van zijn
privéleven en op de eerbiediging van
zijn religieuze, filosofische en politieke
overtuigingen;
– de deelnemer heeft een directe of
indirecte band met landen die de
Financiële-actiegroep
(FATF)
beschouwt
als
niet-coöperatieve
landen en gebieden (NCCT);

– de deelnemer heeft de kenmerken
van een vakbonds-, corporatistische of
werkgeversvereniging;
– de deelnemer legt valse verklaringen
af of dient een of meer documenten in
die vals, onjuist en/of onvolledig blijken
te zijn;
– de deelnemer is, in het algemeen,
niet bevorderlijk voor het gewenste
imago en/of de waarden waar ING
België achter staat.
4. De personeelsleden (werknemers en
zelfstandigen) van ING die meewerken aan de
organisatie van deze wedstrijd, evenals de
gezinsleden van deze personen, mogen niet
aan deze wedstrijd deelnemen, ook niet via
een vereniging of stichting. Ook de
personeelsleden
(werknemers
en
zelfstandigen) van de andere deelnemende
bedrijven die meewerken aan de organisatie
van deze wedstrijd, evenals de gezinsleden
van die personen, mogen niet aan deze
wedstrijd deelnemen, ook niet via een
vereniging of stichting.
5. De wedstrijd biedt de mogelijkheid om de
vereniging in te schrijven in 1 van de 5
categorieën (het is niet mogelijk om in te
schrijven in meerdere categorieën). De jury zal
in elke categorie drie winnaars aanduiden die
prijzen winnen ter waarde van €2000, €4000
en €6000 (1). Er zal ook 1 jurywinnaar worden
aangeduid die kans maakt op de juryprijs van
€10.000. Verder duidt de jury ook 5 coups de
coeurs aan. Zij worden aangekondigd op 7
maart 2017 en maken kans op de
Ondernemersprijs ter waarde van €10.000
en/of de ING-personeelsprijs ter waarde van
€10.000 (2).
(1) Dit gedeelte van de wedstrijd verloopt als
volgt: de wettelijke vertegenwoordiger moet
tussen 9 januari 2017 en 12 februari 2017 naar
de website www.ing.be/societyaward gaan om
toegang te krijgen tot het inschrijvingsformulier
voor de wedstrijd. Hij moet de specifieke
velden van het online-inschrijvingsformulier
invullen
om
de
deelnemer
en
zijn
maatschappelijk doel te identificeren. Daarna
kan hij een foto/logo uploaden dat de
deelnemer op de voornoemde website
afbeeldt.

De wettelijke vertegenwoordiger draagt er zorg
voor dat de vereniging/stichting over de
vereiste toelatingen beschikt om een dergelijke
deponering in naam van en voor rekening van
de deelnemer te doen en leeft de wetgeving
over de intellectuele eigendom na.
De wettelijke vertegenwoordiger verbindt zich
ertoe enkel een foto of logo van de deelnemer
te uploaden waarvan hij alle vereiste
intellectuele-eigendomsrechten
bezit.
De
wettelijke vertegenwoordiger zorgt er onder
meer voor dat elke persoon die op de foto
staat die op de website zal worden
gepubliceerd zijn toestemming voor publicatie
gegeven heeft. Om wettelijke conflicten te
vermijden, mag de foto geen enkel element
bevatten dat de goede zeden en/of de
openbare orde in het gedrang kan brengen of
de legitieme rechten of belangen van derden
kan aantasten. ING behoudt zich het recht
voor te beslissen of de verstrekte foto al dan
niet beantwoordt aan de criteria met betrekking
tot de inhoud zoals in dit reglement
beschreven. ING kan de foto ook op elk
moment verwijderen zonder zich daarvoor te
moeten verantwoorden en zonder dat de
deelnemer protest kan aantekenen of
schadevergoeding kan eisen. De deelnemer
stelt ING niet aansprakelijk voor eender welke
rechtstreekse of gevolgschade die voortvloeit
uit het gebruik van de gegevens die op initiatief
van de wettelijke vertegenwoordiger op de
website zijn gepubliceerd. Elke deelnemer
garandeert dat hij eigenaar is van de geleverde
dragers en/of beelden, tekeningen of ideeën
en dat hij zich niet op een al bestaand werk
heeft geïnspireerd voor de realisatie ervan.
Alle winnaars worden aangekondigd op 5 mei
2017.
Op 7 maart 2017 worden de 5 verenigingen
bekend gemaakt die geselecteerd werden voor
de coup de coeurs. Deze verenigingen zullen
gecontacteerd worden door ING voor het
maken van een video reportage.
(2) Tussen 24 en 27 april 2017 kan er op de
conferenties georganiseerd tijdens de Week
van de Ondernemers gestemd worden voor de
Ondernemersprijs. Tijdens diezelfde week kan
er door de actieve personeelsleden van ING
gestemd worden voor de ING-personeelsprijs.

De resultaten van de stemming worden
bekendgemaakt op 5 mei 2017.

•

ING-Personeelsprijs: (10.000€)

6. De winnaars van de wedstrijd zijn:
(1) De 15 winnaars: 3 per categorie (€2.000,
€4.000 en €6.000): energie, werk, innovatie,
gelijkheid en steden. En de juryprijs (€10.000).
(2) De winnaar van de ondernemersprijs ter
waarde van €10.000 en de winnaar van de
ING-personeelsprijs ter waarde van €10.000.
Indien onregelmatigheden worden vastgesteld
in het juryproces behoudt ING zich het recht
voor om sommige deelnemers van de
wedstrijd te diskwalificeren.
De jury van 5 personen kiest de projecten die
het
meest
overtuigen
door
hun
maatschappelijke waarde, hun impact en de
gebruikte realisatiemethode. Elk jurylid geeft
zijn eigen beoordeling aan de vooraf
geselecteerde projecten met behulp van het
wegingsysteem op basis van de volgende
criteria: naleving van de eisen en het
reglement, de kwaliteit, originaliteit, impact,
implementatie van het project.
Jury: Rik Vandenberghe, Christelle Leroi,
Johan Kestens, Stephan Salberter.
Voorzitter: Judith Verhoeven.
Technisch administrateur (zonder stemrecht):
Adrie Heinsbroek.
Na de beraadslaging kiezen de juryleden voor
elk van de 5 categorieën de winnaars.
De prijs die elke winnaar van de wedstrijd in
de wacht sleept, bestaat uit een gift die kan
variëren van 2.000 tot 10.000 euro.
•
•
•

Over alle categorieën heen zal er 1
juryprijs worden uitgereikt twv €10.000
Voor elk van de 5 categorieën zullen er 3
winnaars per categorie een prijs krijgen
(€2.000 - €4.000 of €6.000)
Over alle categorieën (dus alle projecten
ongeacht de categorie waarin ze zitten)
worden 5 coups de coeurs geselecteerd.
Zij maken kans op:
• Ondernemersprijs (10.000€) en/of

ING stelt in totaal een bedrag van 90.000 euro
ter beschikking.
Alle verenigingen die geselecteerd worden om
mee te doen aan deze wedstrijd mogen met 2
personen komen op de prijsuitreikingsavond
die ING organiseert op 5 mei 2017, behalve bij
wijziging naar eigen goeddunken van ING. In
dat geval worden de winnaars op de hoogte
gebracht via alle middelen die ING geschikt
acht, zoals het gebruik van het e-mailadres dat
de
wettelijke
vertegenwoordiger
heeft
meegedeeld. Per geselecteerde vereniging
worden twee personen uitgenodigd op de
prijsuitreiking. Verplaatsingskosten en andere
kosten zijn ten laste van de deelnemers .
De gift wordt gestort op het rekeningnummer
dat de wettelijke vertegenwoordiger heeft
meegedeeld. Om de gift te ontvangen, moet
elke deelnemer via e-mail aan ING het bewijs
leveren van de activiteit zonder winstoogmerk
en van de rechtspersoonlijkheid. De exacte
contactgegevens
worden
aan
ING
meegedeeld.
De resultaten van de wedstrijd worden ook
gepubliceerd
op
de
website
www.ing.be/societyaward, vanaf 6 mei 2017.
7. De deelname aan de wedstrijd is gratis en
verplicht de deelnemer in geen geval tot de
aankoop van een product of dienst van ING.
Elke deelnemer moet de kosten die hij in het
kader van de deelname heeft zelf dragen. ING
zal geen kosten terugbetalen. Iedere
deelnemer mag per onderdeel slechts één
keer meedoen gedurende de volledige
wedstrijdperiode.
Een
deelnemer
kan
eventueel een prijs ontvangen in elk van de
onderdelen van de wedstrijd.
8. De deelname is slechts geldig op
voorwaarde dat het deelnameformulier op
www.ing.be/societyaward correct en tijdig is
ingevuld met volledige vermelding van de
persoonsgegevens van de deelnemer en van
zijn
wettelijke
vertegenwoordiger.
Elk
deelnameformulier dat onvolledig is ingevuld
(dat bijvoorbeeld verkeerde of onvolledige

gegevens bevat) of door ING wordt ontvangen
buiten de in dit reglement vermelde
deelnameperiode,
wordt
als
ongeldig
beschouwd. De ontvangen projecten worden
niet aan de auteur terugbezorgd. De
deelnemers en wettelijke vertegenwoordigers
geven ING toestemming om na te gaan of hun
identiteit en persoonsgegevens correct zijn.
9. Als de wedstrijd door technische problemen
of overmacht vroegtijdig wordt stopgezet,
zullen de winnaars worden gekozen uit de
mensen die al hebben deelgenomen aan de
wedstrijd.
10. De gewonnen prijzen zijn op naam. Ze zijn
niet overdraagbaar en kunnen in geen geval
worden ingeruild voor andere producten of
diensten. De aanwijzing van de winnaars en de
toekenning van de prijzen kunnen in geen
geval worden betwist, behoudens ernstige of
opzettelijke fout van ING. ING behoudt zich het
recht voor om de wedstrijd tijdelijk op te
schorten of definitief af te sluiten, meer
specifiek wanneer de storting van de giften om
technische of wettelijke redenen niet kan
worden gegarandeerd. Indien de wedstrijd
door overmacht of door een gebeurtenis buiten
de wil van ING om wordt geannuleerd, kunnen
noch ING, noch de derden op wie een beroep
werd
gedaan
voor
deze
wedstrijd
verantwoordelijk worden gesteld. ING zal in
geen
geval
een
schadevergoeding
verschuldigd zijn.
11. Behoudens zware of opzettelijke fout van
hunnentwege, kunnen noch ING, noch haar
personeelsleden, noch derden waarop in het
kader van deze wedstrijd een beroep wordt
gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor
mogelijke schade die uit de organisatie van
deze wedstrijd kan voortvloeien, met inbegrip
van de deelname aan de wedstrijd, de
aanduiding van de winnaar en de toekenning
van de prijs. Onder datzelfde voorbehoud
kunnen noch ING, noch de voornoemde
personen aansprakelijk worden gesteld voor
om het even welk technisch probleem tijdens
het verloop van de wedstrijd, bij henzelf, bij
een deelnemer aan de wedstrijd en/of een
derde (met name bij een defect of bij
onbeschikbaarheid
van
internet,
communicatie- of verbindingsproblemen), dat
zou leiden tot een onderbreking van de
wedstrijd, een vertraging in de deelname aan

de wedstrijd of in de organisatie ervan, of tot
een wijziging of verlies van gegevens (met
inbegrip van het deelnemingsformulier) van
een deelnemer aan de wedstrijd.
12. Alle deelnemers en de winnaar verliezen
hun aanspraak op de prijs als blijkt dat
frauduleuze praktijken, in welke vorm ook,
werden toegepast of indien te kwader trouw
ongeoorloofde afspraken werden gemaakt
tussen deelnemers om hun winstkansen te
beïnvloeden. ING behoudt zich het recht voor
om indien nodig de toegekende prijs terug te
vorderen of de betrokken deelnemers uit te
sluiten van deelname aan toekomstige INGwedstrijden. De uitsluiting kan in geen geval
worden betwist, behoudens ernstige of
opzettelijke fout van ING.
13. De persoonsgegevens van de deelnemers
en wettelijke vertegenwoordigers die in het
kader van de wedstrijd aan ING worden
meegedeeld, worden door ING verwerkt met
het oog op marketing van bank-, financiële en
verzekeringsdiensten
(waaronder
de
organisatie van deze wedstrijd) en centraal
cliëntenbeheer. De gegevens van de
deelnemers en wettelijke vertegenwoordigers
worden ook doorgegeven aan de andere
vennootschappen
van
de
banken
verzekeringsgroep ING in de Europese Unie
(lijst op aanvraag) met het oog op marketing
(met
uitzondering
van
reclame
per
elektronische post) en centraal cliëntenbeheer.
Elke natuurlijke persoon kan kennisnemen van
de gegevens die op hem betrekking hebben en
ze laten verbeteren. Hij of zij kan zich op
verzoek gratis verzetten tegen de verwerking
door ING van de gegevens die op hem of haar
betrekking hebben met het oog op direct
marketing en/of tegen de bekendmaking van
die gegevens aan andere vennootschappen
van de bank- en verzekeringsgroep ING in de
Europese Unie met hetzelfde oogmerk.
Iedereen kan bijkomende informatie verkrijgen
door artikel 6 (Bescherming van de
persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen
Reglement van de Verrichtingen van ING te
raadplegen.
14. De deelnemers aan de wedstrijd evenals
hun wettelijke vertegenwoordiger geven ING
en/of de andere vennootschappen van de
groep ING in België de toestemming alle
informatie die ze gaven in het kader van deze

wedstrijd (foto's, beschrijvingen van de
vereniging, van het project enz.) te gebruiken
(en meer specifiek te publiceren en/of bekend
te maken aan het publiek via verschillende
dragers zoals Facebook, Twitter, affiches
enz.),
evenals
hun
persoonsgegevens
(aanspreektitel,
naam,
voornaam,
telefoonnummer,
e-mailadres)
voor
marketingdoeleinden van ING en/of een
vennootschap van de groep ING in België,
zonder dat ze hiervoor recht hebben op enige
vergoeding, met uitzondering van de
gewonnen prijs bedoeld in artikel 6. ING heeft
het recht de deelnemers van deze wedstrijd te
contacteren in het kader van de ING Society
Award.
15. Elke deelnemer aan de wedstrijd of zijn
wettelijke vertegenwoordiger wordt geacht de
inhoud van dit reglement te kennen. Deelname
aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer
en zijn wettelijke vertegenwoordiger dit
reglement volledig en zonder enig voorbehoud
onderschrijven en elke beslissing aanvaarden
die door de organisatoren genomen wordt om
het goede verloop van de wedstrijd te
waarborgen.
16. De wedstrijd en elke vraag in verband met
de interpretatie, de geldigheid en de uitvoering
van het reglement zijn onderworpen aan het
Belgische recht.
17. Als bepaalde clausules niet geldig zouden
zijn
of
worden,
blijven
de
andere
deelnemingsvoorwaarden ongewijzigd.
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