REGLEMENT WEDSTRIJD FAST FORWARD
>> Zet je plannen weer in beweging.

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door CRELAN (verder 'de organisator' genoemd), een
federatie van kredietinstellingen samengesteld uit de volgende twee vennootschappen:
- Crelan NV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ondernemingsnummer BTW
BE 0205.764.318 - RPR Brussel
- CrelanCo CV, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ondernemingsnummer BTW
BE 0403.263.840 – RPRBrussel
2. Deze wedstrijd staat open voor meerderjarige natuurlijke personen met woonplaats in
België, die de leeftijd van 31 jaar nog niet bereikt hebben.
3. Deelname aan de wedstrijd kan zonder aankoopverplichting voor eender welk bank-,
krediet- of beleggingsproduct dat door de organisator verkocht wordt.
4. Medewerkers van de organisator en hun gezinsleden, agenten van Crelan en hun
gezinsleden, medewerkers uit Crelan-agentschappen en hun gezinsleden, en alle
personen die op enige wijze betrokken zijn geweest bij de uitwerking van deze wedstrijd,
en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname aan deze wedstrijd.
Als 'gezinsleden' worden beschouwd: alle personen met een woonplaats op hetzelfde
adres.
5. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel elektronisch via een online deelnemingsformulier
op de website https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/fast-forward van 15 juli
2021 tot en met 15 september 2021
6. Deelname aan de wedstrijd gebeurt door het beantwoorden van twee (2)
wedstrijdvragen en één (1) schiftingsvraag.
7. Er worden in totaal 5 winnaars bepaald. De winnaars zijn de deelnemers die correct
hebben geantwoord op beide wedstrijdvragen, en die de schiftingsvraag ofwel juist
hebben beantwoord, ofwel het correcte antwoord op de schiftingsvraag het dichtst
hebben benaderd.
Als een situatie van ex aequo het niet mogelijk maakt om de winnaars aan te duiden, zal
voor de toewijzing van de prijs rekening gehouden worden met het ogenblik van
ontvangst van de betrokken deelnemingsformulieren. De eerst geregistreerde deelname
heeft voorrang op elke latere deelname.
8. De winnaars worden bepaald op 17 september. Zij worden persoonlijk gecontacteerd via
opgegeven email adres. Indien binnen de 7 dagen geen reactie is op de email, kan de prijs
naar een volgende winnaar gaan.
9. De te winnen prijs is 1000 euro en wordt voor einde oktober overgeschreven op het
opgegeven rekeningnummer.

10.De deelnemers dienen zich te identificeren aan de hand van de voornaam, naam, emailadres en geboortedatum. Indien ze op basis van de ingegeven persoonsgegevens niet
kunnen worden geïdentificeerd, komen ze niet in aanmerking voor een prijs. De
organisator behoudt zich het recht voor om aan deelnemers te vragen om hun identiteit
te bewijzen via een officieel document (identiteitskaart of rijbewijs)
11.De organisator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien het onlinedeelnemingsformulier op https://www.crelan.be/nl/particulieren/artikel/fast-forward
ten gevolge van technische problemen niet beschikbaar zou zijn of niet zou kunnen
worden ingevuld of doorgestuurd. Hij kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor
elke vorm van schade die deelnemers bij hun deelname aan deze wedstrijd zouden
oplopen ten gevolge van risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via
het internet, zoals problemen met de transmissie via het internet, noch voor het niet of
slecht functioneren van het internet en/of de gebruikte software, virussen of andere
technische, hardware- of softwaregebreken van welke aard ook ten gevolge van
deelname aan de wedstrijd.
12.Per gezin (alle personen die op hetzelfde adres wonen) kan in de loop van de wedstrijd
slechts 1 winnaar worden aangeduid.
13.De aanvaarding van een prijs door een winnaar houdt in dat hij ermee akkoord gaat dat
zijn naam, de naam van het Crelan-agentschap waar hij cliënt is (indien deze klant is bij
Crelan), en zijn foto door de organisator worden gebruikt in het kader van publiciteit. De
winnaars geven de kosteloze toestemming om hun naam te gebruiken, inclusief publiek
te maken via alle middelen en media, voor alle publicitaire doeleinden die betrekking
hebben op deze wedstrijd. Dit gebruik wordt beperkt tot een periode van één jaar na het
einde van deze wedstrijd. De winnaars doen afstand van alle mogelijke rechten die een
wet of enige andere dwingende bepaling hen hierrond toekent. In sommige gevallen
nemen de organisatoren bij de overhandiging van de prijs een aantal foto’s. In die
gevallen geldt het voorgaande ook voor deze foto’s.
14.Deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding van dit reglement in.
15.De deelnemers aanvaarden dat e-mailberichten als geldig bewijsmateriaal kunnen
aangewend worden bij elk geschil omtrent de deelname of het verloop van de wedstrijd..
16.De organisator behoudt zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen bij nietnaleving van het reglement, poging tot fraude of vals spelen door een deelnemer, zonder
dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden ten opzichte van de organisator.
17.De organisator behoudt zich het recht voor om in geval van overmacht de bepalingen van
dit reglement eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, of de
wedstrijd in zijn geheel of gedeeltelijk af te gelasten.
18.De organisator gebruikt de gegevens die via deze wedstrijd verzameld worden om te
controleren of de deelnemer voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de levering
van de prijs aan de winnende deelnemers. Meer informatie over uw rechten, de
aanspreekpunten in verband met privacy en de bewaartermijn van de gegevens vindt u in
de algemene privacyverklaring van Crelan NV. U vindt ze

op https://www.crelan.be/nl/particulieren/privacy of kunt ze opvragen in elk Crelanagentschap.
Over de resultaten van deze wedstrijd wordt geen briefwisseling gevoerd. Elke klacht in
verband met de wedstrijd moet binnen de 7 werkdagen na de feiten naar het volgende emailadres gestuurd worden: marketing@crelan.be De organisator behandelt enkel de
klachten die via e-mail naar het eerder vernoemde adres en binnen die termijn ingediend
zijn. De organisatoren beoordelen de klacht en doen er een definitieve uitspraak over.
19.Als de rechter een bepaling van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaren,
zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere
bepalingen. Indien nodig, wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare
vervangende bepaling.
20.Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Bij betwisting zijn uitsluitend de
rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

