
Reglement Actie “Wake Up” voor coöperanten 

 

1. Organisator van de actie 

De actie “Wake Up” wordt georganiseerd door de CVBA CrelanCo, met ondernemingsnummer 

0403.263.840 (RPR Brussel) en de NV Crelan, met ondernemingsnummer 0205 764 318 (RPR Brussel), 

beide met zetel te Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, samen 'Crelan'. 

2. Doelgroep van de actie 

De actie maakt deel uit van het voordelenprogramma toegekend aan coöperanten van de CVBA 

CrelanCo en is uitsluitend gericht aan de coöperanten die minstens 10 coöperatieve aandelen hebben 

op het einde van de deelnameperiode. 

Coöperanten die hun ontslag en de terugbetaling van hun coöperatieve aandelen hebben aangevraagd 

voor 30/6/2019 komen niet in aanmerking voor deze actie. Niet-klanten en klanten niet-coöperanten 

kunnen ook niet deel nemen aan de actie. 

3. Voorwerp van de actie 

Deze actie beoogt de betaling van een premie op het totaal belegde netto bedrag tijdens de 

deelnameperiode, dat afkomstig is van een Crelan zicht- of spaarrekening. 

Overeenkomstig de in dit reglement beschreven voorwaarden, verbindt Crelan zicht ertoe om de zicht- 

of spaarrekening van de klant - coöperant (zoals gedefinieerd in dit reglement) te crediteren met 0,50% 

van het totaal belegde bedrag tijdens de deelnameperiode, waarbij het belegde bedrag per 

klantnummer minstens 10.000 euro en maximum 50.000 euro mag bedragen. 

De premie is beperkt tot maximum 250 euro (tweehonderd vijftig euro) per klant - coöperant, per 

klantennummer en per deelname. 

De premie zal na het afsluiten van de deelnameperiode en voor het einde van 2019 gecrediteerd 

worden op de zicht- of spaarrekening van de klant - coöperant.  

4. Deelnameperiode van de actie 

De deelnameperiode van de actie loopt van 23/9/2019 tot en met 13/12/2019, op basis van de 

afrekeningsdatum. De organisator behoudt zich het recht om de actie vroegtijdig af te sluiten, in het 

bijzonder in het geval van wijzigingen aan de wetgeving. 

Deelname kan enkel door voor de actie in te schrijven, via een Crelan agentschap. 

5. Bijzondere voorwaarden van de actie 

5.1. Het belegde bedrag moet afkomstig zijn van een Crelan zicht- of spaarrekening en de aangekochte 

effecten moeten ook geplaatst worden in een Crelan effectenrekening . Zowel de Crelan zicht – of 

spaarrekening als de Crelan effectenrekening moeten toebehoren aan hetzelfde klantennummer.  

Gelden die afkomstig zijn van de verkoop van beleggingen tijdens de deelnameperiode, komen niet in 

aanmerking voor deze actie, evenmin als gelden afkomstig van beleggingen die op eindvervaldag 

gekomen zijn tijdens de deelnameperiode. Daarnaast komen ook orders die gedaan worden onder 

discretionair beheer niet in aanmerking voor deze actie. Concreet zal de bonus dus toegekend worden 

op het netto belegd bedrag. Dit bedrag wordt door Crelan dus bepaald door het verschil te nemen op 



enerzijds alle aangekochte beleggingen en anderzijds alle beleggingen die tijdens de actieperiode door 

de klant verkocht worden of de beleggingen die tijdens de actieperiode op eindvervaldag komen. 

5.2. Het belegde bedrag moet tijdens de deelnameperiode worden belegd in een of meer door Crelan 

gecommercialiseerde beleggingsproducten, met name 

□ Beleggingsfondsen, gecommercialiseerd door Crelan 

□ Notes gecommercialiseerd door Crelan 

□ Beleggingsplannen, gecommercialiseerd door Crelan 

Belangrijke opmerking: andere beleggingsproducten zoals aandelen, ETF’s (Exchange Traded Funds), 

obligaties, trackers, pensioensparen, coöperatieve aandelen, termijnrekeningen of kasbons komen 

niet in aanmerking voor de berekening van de premie. Ook alle beleggingsproducten die worden 

aangeboden in het kader van discretionair beheer komen niet in aanmerking. 

5.3. De aangekochte effecten moeten op een Crelan effectenrekening worden ingeschreven. 

De effectenrekening moet verbonden zijn aan hetzelfde klantnummer als de Crelan zicht- of 

spaarrekening. Indien de klant – coöperant meerdere effectenrekeningen heeft, dan zal Crelan zelf 

bepalen op welke van de aan effectenrekeningen gekoppelde zicht – of spaarrekening de premie 

teruggestort zal worden. 

5.4. Het totale bedrag van de beleggingen in beleggingsproducten gedaan door de coöperant tijdens 

de deelnameperiode moet minimum 10.000 euro en maximum 50.000 euro bedragen. Het bedrag 

wordt berekend op basis van de door de klant betaalde prijs voor aankoop/inschrijving (exclusief 

kosten en taksen).  

5.5. De premie wordt toegekend als de beleggingsproducten, door de klant -  coöperant tijdens de 

deelnameperiode aangekocht, tijdens die periode niet naar een andere financiële instelling zijn 

overgedragen en voor zover de Crelan zicht- of spaarrekening niet is afgesloten op het moment dat de 

premie betaald wordt.  

5.6.  Tijdens de deelnameperiode kan per klantnummer slechts eenmaal deelgenomen worden aan de 

actie. Klanten kunnen echter meerdere orders plaatsen tijdens de actieperiode. Na de 

afrekeningsdatum moet de klant-coöperant wachten tot het einde van de deelnameperiode om de 

premie te ontvangen. Deelname aan de actie is niet cumuleerbaar met eventuele andere acties of 

eventuele kortingen op instapkosten die Crelan of de Crelan agent zou lanceren tijdens de loop van 

deze actie. 

 

6. Waarschuwingen 

Alvorens in te tekenen op een door Crelan gecommercialiseerd beleggingsproduct, wordt aanbevolen 

om kennis te nemen over het specifieke product en na te gaan of het product waarop de klant - 

coöperant wenst in te tekenen beantwoordt aan zijn kennis en ervaring met dit type financiële 

producten, zijn financiële situatie, zijn risicoprofiel en zijn beleggingsdoeleinden. 

De aankoop van de betrokken fondsen of Notes zal in elk geval sechts mogelijk zijn indien het gewenst 

product in overeenstemming is met het MiFID-beleggersprofiel van de klant – coöperant. 

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Deze risico's worden beschreven in de uitgifte 

documentatie (Prospectus, KIID, …). 



 

7. Aansprakelijkheidsvoorwaarden van Crelan 

Crelan stelt alles in het werk om de in dit reglement vermelde prestaties te leveren. Crelan kan echter 

niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-naleving van haar verbintenissen indien die niet-

naleving te wijten is aan oorzaken die haar vreemd zijn of buiten haar wil liggen, behalve in geval van 

bedrog of grove nalatigheid. 

Crelan kan ik geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele fout begaan door een derde 

in het kader van deze actie. Crelan kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de niet-naleving 

van de wettelijke en reglementaire bepalingen door een derde of door de klant - coöperant. 

Crelan behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit reglement op ieder ogenblik te wijzigen 

of aan te vullen en zal de rekeninghouders daarover informeren, ofwel via een uittreksel, ofwel per 

brief, omzendbrief, per bericht in de agentschappen van Crelan of via elk ander communicatiemiddel 

op een duurzame drager (fax, e-mail, website, Online Banking). 

De in dit reglement beschreven actie is uitdrukkelijk onderworpen aan de hierin beschreven 

aansprakelijkheidsvoorwaarden. Crelan behoudt zich het recht voor om geen premie toe te kennen 

indien blijkt dat de klant - coöperant ter kwader trouw is en/of de regels van dit reglement kennelijk 

misbruikt met het enige doel de premie te krijgen. 

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Tenzij door dit reglement ervan afgeweken is, blijft het Algemeen reglement van de bankverrichtingen 

van Crelan van toepassing op de relatie tussen Crelan en de klant-coöperant. 

Het Belgisch recht is van toepassing op dit reglement en op de actie “Wake Up” voor coöperanten die 

door Crelan georganiseerd wordt. 

Bij betwisting zijn alleen de Belgische rechtbanken bevoegd. 
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