
ACTIEREGLEMENT 
#startietsmoois in 2023 

Algemeen 

1. Deze actie zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door vdk bank nv, Sint-Michielsplein 16
in Gent. De actie loopt van donderdag 15/12/2022 tot en met dinsdag 31/01/2023. 

Deelnamevoorwaarden 

2. Aan deze actie kan elke natuurlijke persoon deelnemen die zijn woonplaats in België heeft. Door hun 
deelname aan de actie verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit 
actiereglement.
Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan deze wedstrijd, als zij de
uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt 
aan deze wedstrijd gaat vdk bank ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. 
Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere 
deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op de prijs worden afgenomen.

3. Maximaal één deelname per persoon en dus per minderjarige. Wanneer er meer dan één formulier is 
ingediend op dezelfde naam, worden alle ingediende deelnemingsformulieren op die naam 
uitgesloten.

4. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde 
wedstrijd.

5. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, 
identiteiten of welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de 
uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Geen enkele klacht hieromtrent zal worden 
aanvaard.

6. Deelname aan deze actie kan enkel via het digitale deelnemingsformulier op
www.vdk.be/startietsmoois. Inzendingen moeten in het Nederlands gebeuren.

7. Digitale deelnemingsformulieren zijn enkel geldig mits deze ten laatste op dinsdag 31 januari 2023 om 
23u59 online ingediend worden.

8. Enkel volledig en duidelijk ingediende deelnemingsformulieren zijn geldig.

9. Elke deelnemer garandeert dat de ingevulde gegevens juist zijn. De deelnemer is verantwoordelijk 
voor de gegevens die hij aan de organisator meedeelt. De organisator heeft het recht na te gaan of 
de gegevens correct zijn.
De deelnemer verleent de toestemming aan de organisator om zijn identiteit en adres te laten 
controleren. Elke valse verklaring m.b.t. identiteit, woonplaats of enige ander gevraagd gegeven, leidt 
tot onmiddellijke schrapping van de deelnemer.

Prijs & verloop 

10. Binnen de perken van het voorziene budget per project en overeenkomstig de bepalingen van dit
reglement, kiest een interne jury van vdk bank uit de online registraties via de vdk bank-website 3 
projecten om te helpen waarmaken in 2023.



11. Voor elk geselecteerd project door vdk bank is er een budget van max. 1000 euro voorzien.

12. Het project wordt op volgende criteria beoordeeld:

a. Het project past binnen de sociaal-maatschappelijke rol van vdk bank, gaat niet in tegen de 
deontologische codes en is in elk geval ethisch.

b. Het project houdt rekening met de drie dimensies inzake duurzaamheid: het sociale aspect, het 
milieu en de economische dimensie.

c. Het project heeft respect voor de fysieke en morele integriteit.

d. Het project is binnen het jaar realiseerbaar.

13. De deelnemer geeft een titel aan het project en beschrijft het project in het daartoe voorziene vak op 
het online webformulier. vdk bank kan bijkomende informatie opvragen.

14. De 3 deelnemers wiens project werd geselecteerd, worden persoonlijk verwittigd uiterlijk vrijdag 17 
februari 2023. Tijdens het telefonisch contact en bijkomend overleg wordt de concrete realisatie van 
het project met de winnaar besproken.

15. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden
verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.

16. Het gaat over een persoonlijk project dat werd ingediend en deze is dus bij selectie niet 
overdraagbaar.

17. vdk bank kan op elk ogenblik om organisatorische of inhoudelijke redenen, de prijs wijzigen.

Aansprakelijkheid 

18. Over de bepalingen van het actiereglement en het verloop van deze actie wordt geen communicatie
gevoerd met de organisator van de actie. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als
grond voor welke verplichting van de organisator dan ook. De aanduiding van de deelnemers met
geselecteerd project is definitief en onherroepelijk.

19. Bij vaststelling van onregelmatigheden of inbreuken op het actiereglement of enige andere wettelijke
bepaling of fatsoenregel is de organisator gerechtigd ten allen tijde specifieke deelnemers uit te
sluiten van deelname. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving, zonder opgave van reden, naar
eigen inzicht en zonder dat de organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

20. vdk bank treedt niet op als (mede)organisator van de geselecteerde projecten en is niet aansprakelijk
voor de uitvoering ervan. vdk bank kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor
enig gebrek bij de realisatie van de geselecteerde projecten, noch voor eventuele incidenten of
eventuele schade – van welke aard ook - die eruit zouden voorvloeien.

21. vdk bank nv behoudt zich het recht voor de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te
korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Zeker in tijden van corona. Hij kan
hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Persoonsgegevens 

22. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door vdk bank verwerkt voor het uitvoeren van
deze actie. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en
alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. vdk bank zal deze persoonsgegevens
verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. vdk bank zal
deze persoonsgegevens niet aan derden doorgeven voor commerciële doeleinden. Je hebt het recht
op inzage en verbetering van deze gegevens. Je hebt tevens het recht om je toestemming terug in te
trekken. Meer info over de gegevensbescherming door vdk bank vind je in onze privacyverklaring op
de website www.vdk.be/privacy-en-cookie-policy.

https://www.vdk.be/privacy
http://www.vdk.be/

