WEDSTRIJDREGLEMENT
WIN ELKE MAAND EEN TRAJECT LIFE PLANNING MET CYNTHIA GHYSELS

in het gerechtelijk arrondissement
West-Vlaanderen
met kantoren Waregem - Brugge - Ieper

Dockers Alex
Vandemoortele Michel
Vertommen Wim
Vanthournout Mia

gerechtsdeurwaarders

Dockers Karolien
Vandenabeele Pieter
De Baere Reinout
Caerels Ann-Sophie
kandidaat-gerechtsdeurwaarders

kantoor Waregem (centrale administratie)
Groenbek 18
B-8790 Waregem
T: +32 56 62 61 60
F: +32 56 60 86 15
studie@dikaioma.be
www.dikaioma.be
KBO nr. 0542.395.096
BTW BE 0542.395.096
IBAN : BE96 4682 0220 0105
BIC : KREDBEBB
elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur

kantoor Brugge

Leopold II-laan 51
B-8000 Brugge
T: +32 50 33 44 66

elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur

kantoor Ieper
Surmont de Volsberghestraat 34
B-8900 Ieper
T: +32 57 21 25 50
elke werkdag van 8.00 tot 10.00 uur

1. De wedstrijd wordt georganiseerd door de NV NN INSURANCE
BELGIUM, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen
onder het nummer 0890.270.057, met vennootschapszetel te 1060
Brussel, Fonsnylaan 38.
2. Deze actie, gelinkt aan Gelukkigebelgen.be en Belgesheureux.be,
staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in
België, met uitzondering van de personeelsleden, partners
verzekeringsmakelaars en de freelance medewerkers van de NV
NN INSURANCE BELGIUM en van alle leveranciers die
rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn
betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie,
NV Famous Relations. Ook hun respectievelijke familieleden die
onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.
3. Deze wedstrijd staat onder toezicht van Meester Dockers Alex,
gerechtsdeurwaarder te Waregem. In geval van betwisting gelden
zijn beslissingen zonder verhaal.
4. De persoonsgegevens die de deelnemers van de wedstrijd
meedelen, worden verwerkt door NN Insurance Belgium NV
(hierna
NN),
Fonsnylaan
38
te
1060
Brussel,
de
verwerkingsverantwoordelijke.
De deelnemers kunnen de Data Protection Officer (DPO) van NN
contacteren om verdere informatie met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen: Data
Protection Officer (DPO), Fonsnylaan 38, 1060 Bussel of
dpo@NN.be.
De rechtsgrond zowel als het doeleinde voor de verwerking van
uw persoonsgegevens zijn de gerechtvaardigde belangen van NN
Insurance Belgium NV met inbegrip van direct marketing van onze
producten en de promotie hiervan (behalve via mail).
De
persoonsgegevens
communicatie@nn.be

worden

doorgegeven

aan

NN bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan toegelaten
op basis van de van toepassing zijnde doeleinden. Hierbij houdt
NN rekening met de wettelijke en reglementaire bepalingen m.b.t.
de bewaring van persoonsgegevens.
De deelnemers hebben de volgende rechten met betrekking tot
hun persoonsgegevens:
- het recht op inzage,
- het recht op rectificatie,
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-

het recht op beperking van de verwerking,
het recht op gegevenswissing,
het recht van bezwaar tegen direct marketing.

De deelnemers kunnen bovenstaande rechten in principe gratis
uitoefenen door aan de DPO een ondertekende en gedateerde
aanvraag te versturen samen met een recto verso kopie van hun
identiteitskaart.
De deelnemers kunnen eventuele klachten indienen bij de
Gegevensbeschermingsautoriteit.
Deze informatie is gebaseerd op de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van 27 april 2016, die in werking treedt op
25 mei 2018.
5. Over de actie of het wedstrijdreglement
briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd.

worden

geen

6. De wedstrijd loopt op Gelukkigebelgen.be en Belgesheureux.be
vanaf Donderdag 15 maart 2018 om middernacht tot en met
Donderdag 14 maart 2019 om middernacht.
7. De wedstrijd verloopt als volgt:
Gedurende de wedstrijd kan er elke maand 1 Traject Life Planning
worden gewonnen.
De
deelnemer
dient
te
surfen
naar
de
www.gelukkigebelgen.be of www.belgesheureux.be

website

Men wordt enkel beschouwd als deelnemer wanneer deze zijn
volledige
naam,
voornaam,
geboortedatum,
adres,
telefoonnummer en e-mail adres heeft ingevuld.
Nadien dient
beantwoorden.

de

deelnemer

de

volgende

vragen

te

Vraag 1
“Wat is voor jou de meest bepalende factor voor jouw geluk?”
 Gezondheid
 Persoonlijkheid
 Sociale relaties
 Community & omgeving
 Socio-economische status
Schiftingsvraag per periode
“Hoeveel bezoekers zullen worden geteld op www.gelukkigebelgen.be
en www.belgesheureux.be?” De telling start steeds elke 15de van de
maand om middernacht en eindigt elke 14de van de maand nadien om
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middernacht

8. De winnaar per periode is de persoon die rechtsgeldig heeft
deelgenomen aan de wedstrijd, het antwoord heeft gegeven op
vraag 1 en het antwoord op de schiftingsvraag correct
beantwoordt of het antwoord het dichtst benadert.
In geval van ex aequo wint de deelnemer met het eerst ingevulde
wedstrijdformulier. De datum en uur van registratie zijn beslissend.
9. De prijzenpot bevat per periode:
Een Traject Life Planning voor 1 persoon met Life Planner Cynthia
Ghysels. Het traject telt in totaal 6 sessies van anderhalf uur op het
adres van de praktijk van Cynthia Ghysels (Dwarsstraat 42 –
Denderleeuw). De waarde van het traject bedraagt €1.620,00 excl.
BTW. De BTW is ten laste van de organisator. De 6 sessies worden
in onderling overleg tussen de winnaar en Cynthia Ghysels
bepaald. De eerste sessie dient te worden ingepland ten laatste 6
maanden na de bekendmaking van de winnaar.
- Verkennend gesprek: wat wil je bereiken?
- Geld: wie ben je in relatie tot geld?
- Het hart van de zaak: herontdekken en prioriteren van wensen.
Persoonlijke visie wordt helder.
- Oud en nieuw: het in kaart brengen en opruimen van
belemmeringen.
- Alles op zijn plaats: doelen komen in een plan
- Actie: gerichte acties inplannen
De winnaar ontvangt bij aanvang van het traject een map waarin
de opdrachten, het life plan en aangeboden inspiratie kunnen
bewaard worden.
De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
concrete uitvoering en het resultaat van de prijs. Elke vordering
over de inhoud van de prijs dient gericht te worden aan Life
Planner Cynthia Ghysels. De prijs is niet overdraagbaar aan
derden.
10. Elke deelnemer kan maximaal één prijs winnen. Er is maximum één
winnaar per uniek e-mail adres en per IP-adres. Er is maximum één
winnaar per gezin, woonachtig op hetzelfde adres.
11. De winnaars zullen worden bekendgemaakt door de organisator
op het e-mail adres dat door hen is opgegeven.
12. De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd
blijven eigendom van de organisator (NV NN INSURANCE
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BELGIUM). Indien een deelnemer zijn prijs weigert blijft deze ook
eigendom van de organisator.
Elk invulformulier dat onvolledig is, is ongeldig.
13. De prijzen kunnen in geen geval ingeruild worden tegen hun
waarde in speciën. Wanneer Cynthia Ghysels haar professionele
bezigheid (Life Planning) zou stopzetten, vervalt de prijs zonder
enige vergoeding.
14. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van
de prijzen, al dan niet veroorzaakt door de post.
15. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging
hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot
diskwalificatie en uitsluiting.

16. Het
wedstrijdreglement
is
beschikbaar
op
www.gelukkigebelgen.be en www.belgesheureux.be en is te
verkrijgen op schriftelijke aanvraag gericht aan de NV NN
INSURANCE BELGIUM, waarvan de adresgegevens zijn vermeld
onder punt 1
17. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid
van de hand indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door
bijzondere omstandigheden.
18. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de
deelnamegegevens.
19. De organisator kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden
indien de actiewebsite niet toegankelijk is om reden van server- of
internetproblemen. Deelname aan de wedstrijd impliceert kennis
en aanvaarding van de specifieke kenmerken en de beperkingen
van het internet, met name wat de technische prestaties betreft,
het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s
die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet,
de afwezigheid van beveiligen van bepaalde gegevens tegen
eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door
eventuele virussen op het netwerk.
De NV NN INSURANCE BELGIUM kan bijgevolg in geen geval
aansprakelijk gesteld worden voor onder meer:
a. transmissies via het internet
b. slecht functioneren van het internet en/of gebruikte
software
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c. de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische
gebreken
d. om het even welke technische, hardware- en
softwaregebreken, van welke aard ook
De NV NN INSURANCE BELGIUM kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge
van een onderbreking, om het even welke dysfuncties, het
uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om
welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreeks of
onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding
met
de
actiewebsite
www.gelukkigebelgen.be
/
www.belgesheureux.be
Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn
eigen gegevens en/of de softwareprogramma’s op zijn
informatica-uitrusting en/of zijn site, te beveiligen tegen om het
even welke aantasting. De verbinding met de site
www.gelukkigebelgen.be / www.belgesheureux.be en de
deelname aan de wedstrijd vallen onder de volledige
verantwoordelijkheid van de deelnemers. De kost voor het
gebruik van het internet is voor rekening van de deelnemers.
20. In geen geval kan de deelnemer klacht indienen tegen de
organisator voor de kosten die samengaan met de deelname.
Georganiseerde deelnames en/of collectieve deelnames aan de
wedstrijd zullen als onredelijk worden beschouwd en zullen
vervolgens automatisch uitgesloten worden van de deelnames
21. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging
hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot
diskwalificatie en uitsluiting. Druk-, spel- en zet- of andere
dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor
welke verplichting dan ook vanwege NV NN INSURANCE
BELGIUM.
22. Voor alles wat niet in dit reglement is geregeld mag de organisator
de nodige maatregelen nemen om de wedstrijd goed te laten
verlopen.
23. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke
en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke
beslissing die de organisator of de toezichthoudende
gerechtsdeurwaarder terzake nemen. Bij eventuele betwistingen
zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel
bevoegd.
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Opgemaakt en gewijzigd te Waregem, op 24 mei 2018
Gerechtsdeurwaarder
DOCKERS Alex

