
 

Wedstrijdreglement ‘Win een droomreis naar Mexico!’ 

 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Belfius Bank nv, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, met KBO-nr. 

0403.201.185 en FSMA-nr. 19649 A, hierna “de organisator” genoemd.  

 

Artikel 1  

De wedstrijd vindt plaats op de website van de organisator, belfius.be, van 11-06-2018 tot en met 31-07-

2018 om 23.59 uur. De organisator behoudt zich het recht voor de begin- of einddatum van de wedstrijd op 

elk ogenblik te wijzigen, of de duur van de wedstrijd te verlengen of in te korten.  

 

Artikel 2 

Deelnemen kan uitsluitend via voormelde website en is voorbehouden aan klanten  met een Belfius 

Assistance of een Mastercard Platinum die op 31-07-2018 nog in voege is. Enkel meerderjarige, bekwame 

natuurlijke personen die hun domicilie in België hebben kunnen deelnemen aan de wedstrijd. Verenigingen 

of rechtspersonen zijn uitgesloten van deelname. 

 

Per persoon wordt slechts één unieke deelname aanvaard (indien meerdere deelnames van eenzelfde 

persoon worden geregistreerd, telt enkel de eerste deelname en de andere deelnames worden als nietig 

beschouwd). Een deelnemer kan slechts eenmaal winnen en per domicilieadres kan slechts één persoon 

winnen. 

 

Artikel 3 

Elke deelnemer moet via de website twee meerkeuzevragen beantwoorden. 

 

Eerste vraag:  “Waarop kan u rekenen als u een beroep doet op onze bijstandsverzekering Belfius 

Assistance?”  

(met als mogelijke antwoorden: een uitgebreide maaltijd terwijl u wacht op de takeldienst bij autopech, een 

onbeperkt shopping budget wanneer uw bagage verloren gaat, de terugbetaling van uw medische kosten in 

het buitenland tot 50.000 euro (of zelfs tot 250.000 euro in Noord-Amerika)) .  

Er is maar 1 geldig antwoord. 

 

Tweede vraag: “Hoeveel dagen hebt u maximaal recht op een vervangwagen in België als u een beroep doet 

op onze bijstandsverzekering Belfius Assistance, inclusief bijstand aan een voertuig met de optie 

vervangwagen?” 

(met als mogelijke antwoorden: 3 dagen, 6 dagen, 10 dagen). 

Er is maar 1 geldig antwoord. 

 

Daarnaast moet ook de schiftingsvraag worden beantwoord:  

“Hoeveel unieke deelnemers zullen de 2 wedstrijdvragen correct beantwoorden in de periode van 11 juni 

t.e.m. 31 juli 2018?” 

  



 

Artikel 4 

De prijzen* zijn: 

- 1e plaats:  een droomreis naar Mexico voor 2 personen t.w.v. 3.700 euro* 

(Riu 5*-hotel te Playacar, 1 week all-in, inclusief vlucht heen en terug) 

- 2e tot 10e plaats: een gastronomisch weekend voor 2 personen t.w.v. 500 euro* 

(gastronomisch & wellnessarrangement van 2 overnachtingen met ontbijt en diner in België, 

Nederland of Duitsland) 

- 11e tot 25e plaats: een Bongo-cadeaubon t.w.v. 120 euro  

(Weekendtrip voor 2 personen, 2 dagen met diner) 
 

* Onder voorbehoud van beschikbaarheid en andere voorwaarden opgelegd door het reisbureau 

 

Deze prijzen worden toegekend aan de deelnemers die: 

- de 2 meerkeuzevragen correct beantwoorden 

- en ook de schiftingsvraag correct beantwoorden of het correcte antwoord erop het dichtst 

benaderen 

 

Bij een ex aequo wordt voorrang gegeven aan de deelnemer wiens antwoordformulier de organisator het 

eerst ontvangen heeft. 

 

De winnaars moeten aan alle voorwaarden van dit reglement voldoen. Indien niet alle voorwaarden zijn 

vervuld, wordt de prijs toegewezen aan de eerstvolgende deelnemer met een geldige deelname. 

 

Artikel 5 

De winnaars worden na afloop van de wedstrijd via e-mail verwittigd.  

 

Ze kunnen hun prijs in ontvangst nemen in het in de e-mail vermelde Belfius-kantoor. Bij de overhandiging 

wordt een foto genomen die later eventueel gebruikt kan worden op de Facebook-pagina of andere kanalen 

van Belfius. Elke deelnemer aanvaardt dat – indien hij als winnaar wordt aangeduid – zijn naam en foto 

worden gepubliceerd en geafficheerd in het kader van de bekendmaking van de winnaars. 

 

Artikel 6 

De organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de opgave van verkeerde 

gegevens die leiden naar een verkeerd of onbekend adres. 

 

Artikel 7 

De gewonnen prijzen kunnen niet worden geruild tegen andere producten, diensten of geld. De prijzen 

kunnen specifieke voorwaarden (zoals periodes, geldigheidstermijnen…) bevatten. 

 

Artikel 8 

De deelnemers worden geacht de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden. Deelname 

aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting 

ervan zal in overweging genomen worden. 



 

 

Artikel 9 

Afgezien van dit reglement zal geen verdere informatie over deze wedstrijd worden verstrekt, noch 

telefonisch, noch schriftelijk, behalve onder de voorwaarden beschreven in artikel 5. 

 

Artikel 10 

Dit wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd via de daartoe voorziene link op de website van de 

organisator, belfius.be. 

 

Artikel 11 

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk ogenblik op te schorten en/of te 

annuleren in geval van overmacht of als er zich buiten zijn wil om een gebeurtenis voordoet, zonder dat de 

deelnemers of elke andere persoon aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. 

 

Artikel 12 

Als Belfius, door een geval van overmacht of buiten zijn wil om, besluit om de wedstrijd te annuleren, kan 

de organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen van die beslissing. De 

aansprakelijkheid van de organisator kan evenmin worden ingeroepen bij technische problemen, van welke 

aard ook (bv. problemen met de internetverbinding).  

 

De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd stop te zetten zonder dit vooraf te moeten melden. 

Een gewone mededeling op de website zal daartoe volstaan. 

 

Artikel 13 

Klachten over deze wedstrijd moeten uiterlijk tien werkdagen na het einde van de wedstrijd aangetekend 

gestuurd worden naar: Belfius Bank, Wedstrijd ‘Win een droomreis naar Mexico!’ – RT 25/04, Karel 

Rogierplein 11, 1210 Brussel. 

 

Klachten worden in geen geval mondeling of telefonisch behandeld. Klachten die niet schriftelijk worden 

geformuleerd of die na de voornoemde termijn worden ingediend, komen niet in aanmerking. 

 

Artikel 14 

De organisator, als verwerkingsverantwoordelijke, verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemers in het 

kader van het goede verloop van de wedstrijd en kan – indien de deelnemer hiervoor zijn toestemming 

geeft in het deelnemingsformulier – de door de deelnemer gecommuniceerde gegevens ook gebruiken voor 

direct marketing doeleinden. De deelnemers kunnen zich verzetten tegen het gebruik van deze gegevens 

voor dergelijke doeleinden Voor alle uitgebreide info rond de verwerking van persoonsgegevens alsook 

informatie over de uitoefening van hun rechten m.b.t. hun persoonsgegevens, worden de deelnemers 

geacht kennis te nemen van het Belfius Privacycharter (belfius.be/privacycharter). 


