
 

 

Wedstrijdreglement “NN Geluksawards 2019” 
  

Reglement 

Het onderstaand reglement is van toepassing op de “NN Geluksawards 2019” wedstrijd (hierna te 
noemen: de Wedstrijd) van NN Belgium, georganiseerd via www.gelukkigebelgen.be/fika. 

 

Artikel 1: De Organisator 

De Wedstrijd wordt georganiseerd door NN Insurance Belgium (hierna te noemen: de 
Organisator), Fonsnylaan 38, 1060 Sint-Gillis. 

 

Artikel 2: De Voorwaarden 

Artikel 2.1: Algemene Voorwaarden 

De deelname aan de Wedstrijd staat open voor alle organisaties of initiatieven die het afgelopen 
jaar een wezenlijke bijdrage geleverd hebben aan het geluk en welzijn van de Belg en die in België 
gevestigd zijn.  

Door aan de Wedstrijd deel te nemen, gaat de Deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met het 
wedstrijdreglement en met alle beslissingen die de Organisator met betrekking tot de Wedstrijd 
neemt. De Organisator heeft ten allen tijde het recht de correcte naleving van het 
wedstrijdreglement te controleren. Dit wedstrijdreglement kan worden geraadpleegd via 
www.gelukkigebelgen.be/nngeluksawards.  

De Organisator behoudt zich het recht voor de Deelnemer te weigeren omwille van ethische, 
commerciële, praktische of andere redenen. Tegen deze beslissing staat geen verhaal open.  

Elke poging tot fraude zal onherroepelijk leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken 
Deelnemer en/of de begunstigde van de fraude, onverminderd de overige rechtsmiddelen van de 
organisatie. 

 

Artikel 2.2: Privacy Notice 

De persoonlijke gegevens van de Deelnemer zullen worden bewaard en worden elektronisch 
verwerkt in overeenstemming met de Europese voorschriften voor de bescherming van de privacy 
met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. De Deelnemer heeft altijd het recht 
om de door hem/haar verstrekte informatie in te kijken, aan te passen of te verwijderen. Daartoe 
stuurt de Deelnemer een schriftelijk verzoek naar het bovengenoemde adres. 

De Organisator is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die worden 
verzameld teneinde deelname aan de Wedstrijd mogelijk te maken. Indien de Deelnemer zijn 
persoonsgegevens niet wenst mee te delen, is deelname aan de Wedstrijd niet mogelijk. 

De persoonsgegevens van de Deelnemer worden verwerkt overeenkomstig de vigerende 
privacywetgeving. 

Door de deelname aan de wedstrijd heeft de Deelnemer zich vrij en expliciet akkoord verklaard 
met de inhoud van deze privacy policy en de hiernavolgende verwerking van zijn/haar  



 

 

persoonsgegevens. Het staat de Deelnemer steeds vrij deze toestemming weer in te trekken. 

Indien de Deelnemer hiervoor uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven, kan de Organisator de 
verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor marketing- en promotionele doeleinden, zoals het 
uitvoeren van winacties en promotiecampagnes, het verzenden van nieuwsbrieven, het tonen van 
aanbiedingen en informatie, sturen van gebruikersinformatie, serviceberichten of andere 
elektronische boodschappen via advertentienetwerken en sociale mediakanalen. 

De gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt door de Organisator, de websitebeheerder, het 
marketingbureau dat de Wedstrijd mede organiseert of een verwante vennootschap van de 
Organisator binnen de NN Group. Tenzij de Organisator daartoe wettelijk verplicht is, zal zij de 
gegevens niet doorgegeven aan andere partijen. 

De persoonsgegevens zullen door de Organisator definitief worden verwijderd na 3 jaar. De 
Deelnemer heeft steeds recht op inzage, verbetering en gedeeltelijke of volledige schrapping van 
zijn/haar persoonsgegevens. De Deelnemer heeft eveneens het recht om toestemming in te 
trekken, bezwaar te uiten tegen (een bepaalde vorm van) verwerking, een klacht in te dienen bij 
de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit of gegevens volledig over te laten dragen aan een 
derde. 
Hiervoor kan de Deelnemer contact opnemen met de privacy-verantwoordelijke van de 
Organisator, via het e-mailadres dpo@nn.be. 

Artikel 2.3: Aansprakelijkheid 

De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en fouten van/in of 
met betrekking tot het internet, de in dit reglement genoemde internetsites, software, hardware 
alsmede eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de antwoorden of persoonlijke gegevens. 
De Organisator sluit terzake iedere aansprakelijkheid volledig uit. 

De Organisator, en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk 
worden gesteld voor alle uit deze Wedstrijd voortvloeiende handelingen.  

De Organisator is gerechtigd het wedstrijdreglement tussentijds te wijzigen of de Wedstrijd te 
stoppen, om welke reden ook, en al dan niet in gevolge overmacht. De Organisator behoudt zich 
het recht voor om naar eigen inzicht de Wedstrijd op elk door haar gewenst moment te 
beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen. 

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van 
betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking 
van deze Wedstrijd te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 

De Organisator is in geen enkele mate verantwoordelijk voor de beslissingen, daden of 
weigeringen van derde partijen die in het kader van deze Wedstrijd tussenkomen bij de 
Deelnemers. 

De Organisator is in geen geval verantwoordelijk voor schade, diefstal, lichamelijke letsels, 
ongevallen of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg 
zouden zijn van deelname aan de Wedstrijd, het winnen of inzetten van een prijs. De Deelnemer 
staat hierbij in voor eigen verzekering. 

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator. 

 

 

Elke misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig  



 

 

vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting. 

 

Artikel 4: De Looptijd van de Wedstrijd 

Inschrijvingsfase:  

 

Begin: 20/03/2019 vanaf 12 uur.  

Einde: 16/06/2019 om 24 uur.   

 

Jureringsfase:  

Begin: 17/06/2019 om 8 uur. 

Einde: 26/08/2019 om 24 uur.  

 

Stemmingsfase (voor de NN Gelukspersoonlijkheid van het Jaar):  

Begin: 16/9/2019 om 8 uur.  

Einde: 15/9/2019 om 24 uur.  

 

Uitreiking NN Geluksawards: 

15 oktober 2019 tussen 18 uur en 21 uur.  

 

Artikel 5: De Deelname 

Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd moet de Deelnemer: 

Het wedstrijdformulier op www.gelukkigebelgen.be/nngeluksawards volledig invullen voor 
16/06/2019 om 24 uur.   

De wedstrijdvraag zal bestaan uit de inzending van een dossier omtrent de bijdrage van de 
organisatie/persoon aan het geluk en/of welzijn van de Belg.  

 

Artikel 6: De Prijs 

De deelnemers maken kans op een NN Geluksawards.  

 
De NN Geluksawards worden uitgereikt in vier categorieën:  

• De NN Nationale Geluksaward 2019: Een uniek initiatief of een organisatie die het 
afgelopen jaar een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het geluk van de Belg. 
 

• De NN Gelukspersoonlijkheid van het jaar 2019: Een unieke Belg die het afgelopen jaar 
een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het geluk van de Belg. 

 



 

 
 

 
• De NN Geluksaward Financieel Welzijn: Een uniek initiatief of een organisatie die een 

wezenlijke bijdrage heeft geleverd tot het financieel welzijn van de Belg. 
 

• De NN Geluksaward Gezondheid: Een uniek initiatief of een organisatie die een 
opmerkelijke bijdrage heeft geleverd tot het lichamelijk en mentaal welzijn van de Belg. 
 

Per categorie wordt een geldprijs van 3.000 euro (BTW incl.) uitgereikt. 
 

Artikel 7: De Winnaars 

Een jury van experten zal de 6 genomineerden bepalen per categorie op basis van de ingezonden 
dossiers. De jury wordt geleid door professor Lieven Annemans, die het afgelopen jaar het 
Nationaal Geluksonderzoek voerde aan de UGent. Andere juryleden zijn Jan Van Autreve, CEO 
van NN, Cynthia Ghysels, life planner, Koen Kas, gezondheidsfuturoloog, Sylvie Loumaye, 
psychotherapeute en Stephan Van den Broucke, hoogleraar en vicedecaan van de faculteit 
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de UCL. 

De 3 uiteindelijke winnaars worden op 15 oktober 2019 bekroond met een NN Geluksaward.  

 

Artikel 8: Slotbepalingen 

Niets uit of met betrekking tot de Wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. 

Aan de Wedstrijd kunnen geen rechten worden ontleend. 

Er wordt geen enkele vorm van communicatie, zowel fysisch als elektronisch, gehouden over het 
verloop van de wedstrijd. Behalve voor de mededeling van de winnaar of de aanvraag van een 
kopie van het wedstrijdreglement, die ook beschikbaar is op volgende website : 
www.gelukkigebelgen.be/fika. Dit geldt zowel tijdens de wedstrijd als na het afsluiten ervan. 

In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de Organisator voor de kosten die 
samengaan met de deelname.  

Het wedstrijdreglement is onderhevig aan de Belgische wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en 
uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of 
verband houden met de Wedstrijd, en welke niet in der minne kunnen opgelost worden, zullen 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel. 

Geen enkele vorm van communicatie zal plaatsvinden omtrent de Wedstrijd, met uitzondering van 
een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een vooraf geadresseerde en 
voldoende gefrankeerde omslag die wordt opgestuurd naar het bovengenoemde adres van de 
Organisator. 

 


