
Nieuwe You Count klanten: reglement m.b.t. het welkomstgeschenk bij opening van eerste You 

Count zichtrekening als nieuwe klant 

 

1. Algemeen 

Deze actie wordt georganiseerd door vdk bank nv, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent. Een actie waarbij 

personen die een eerste You Count zichtrekening voor privédoeleinden openen en voldoen aan de 

voorwaarden, een welkomstgeschenk krijgen.  

 

2. Deelnamevoorwaarden 

De actie is toegankelijk voor alle natuurlijke personen: 

• Tussen 10 en 30 jaar (max. 30 jaar worden in 2023). Minderjarigen mogen een You Count 

zichtrekening openen mits toestemming van 1 van de ouders of voogd 

• Die hun woonplaats in België hebben 

• Die in het bezit zijn van een geldig identiteitsdocument 

• Die nog geen jongerenzichtrekening hebben bij vdk bank  

(Onder jongerenzichtrekening wordt een Jovo of You Count zichtrekening verstaan). 

 

Meervoudige deelname van eenzelfde deelnemer door middel van verschillende elektronische 

adressen, identiteiten of op welke andere manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande 

berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de actie tot gevolg. 

 

3. Termijn 

De actie loopt van 1 maart 2023 tot en met 1 juli 2023.  

vdk bank behoudt zich op ieder moment het recht voor de actie te verlengen, in te korten of te 

onderbreken, zonder hierbij een schadevergoeding te zijn verschuldigd. 

 

4. Wat houdt het welkomstpakket in? 

Wie een welkomstpakket krijgt zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden verliest 

automatisch zijn recht op dit pakket, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal. 

vdk bank kan op elk ogenblik om organisatorische of inhoudelijke redenen, het welkomstpakket 

wijzigen of intrekken. 

De personen die voldoen aan de voorwaarden kunnen kiezen uit één van volgende geschenken zolang 

de voorraad strekt. Onderstaande geschenken kunnen op geen enkele manier worden gecombineerd. 

 

a. Goodgift 



Bij Goodgift krijg je een cadeaubon t.w.v. 20 euro voor een goed doel naar keuze dat te vinden is op 

hun website. De ontvanger van de bon kiest zelf naar wie de donatie gaat - een goed doel dat die 

belangrijk vindt. 

Link naar website: De cadeaubon voor élk goed doel - Goodgift 

b. LAGO 

Een cadeaubon van 20 euro om in één van de LAGO-zwemparadijzen te gaan zwemmen. Vrije keuze 

van aankoop op de webshop. 

Link naar website: LAGO zwemparadijzen | Tickets subtropisch zwembad - LAGO 

c. Kinepolis 

2 bioscoopvouchers voor een 2D-vertoning naar keuze bij Kinepolis t.w.v. 22,70 euro in totaal.  

Link naar website: Filmdoosjes en voordeelkaarten | Kinepolis webshop 

 

d. Decathlon 

Een cadeaubon t.w.v. 20 euro voor de webshop van Decathlon.  

Link naar website: Decathlon | Sportmateriaal, sportkleding, sportschoenen 

 

5. Werking 

 

Nieuwe You Count zichtrekeningklanten die recht hebben op een welkomstpakket ontvangen na 

bevestiging van hun nieuwe zichtrekening een mail met een link naar de verschillende mogelijke 

vouchers. Hieruit kunnen ze één voucher kiezen. Hierna zullen ze een nieuwe mail ontvangen met een 

code die ze kunnen gebruiken op de website van een van de partners en volgens de voorwaarden van 

het product. 

De personen die via het kantoor klant worden, vullen samen met de kantoormedewerker het formulier 

in met hun keuze. Zij ontvangen hierna een mail met hun code.  

Elke keuze voor een specifiek welkomstgeschenk is definitief en kan op geen enkele wijze worden 

gewijzigd. 

 

6. Aansprakelijkheid 

 

vdk bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, direct of indirect, aan 

personen (deelnemers aan de actie of niet) of zaken in het kader van een deelname aan deze actie. Dit 

omvat ook de technische problemen en/of de informaticafouten (hardware & software) die zouden 

voortvloeien uit de deelname aan de actie.  

vdk bank  wijst iedere aansprakelijkheid af indien de deelname aan de actie op de website www.vdk.be 

of via de smartphone app tijdelijk onbeschikbaar is. Het feit dat een bepaling van deze algemene 

https://www.goodgift.be/
https://www.lago.be/webshop
https://shop.kinepolis.be/nl
https://www.decathlon.be/nl/


voorwaarden nietig en onbestaand wordt verklaard, doet geen enkele afbreuk aan de rechtsgeldigheid 

van de andere bepalingen.  

 

7. Reglement 

 

Door het openen van een You Count zichtrekening en het in ontvangst nemen van hun welkomstpakket 

verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement. 

Indien een actie samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van 

dit reglement waarin sprake is van vdk bank te worden gelezen als verwijzend naar zowel vdk bank als 

de mede-organisator(en). 

 

8. Persoonsgegevens 

 

De persoonsgegevens van de deelnemers worden door vdk bank verwerkt. 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 is verwerkingsverantwoordelijke en zal deze persoonsgegevens verwerken in 

overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. vdk bank zal deze 

persoonsgegevens verwerken en zal deze niet aan derden doorgeven voor commerciële doeleinden. 

Je hebt het recht op inzage en verbetering van deze gegevens. Door aan deze actie deel te nemen, geef 

je aan vdk bank de toestemming om je persoonsgegevens te verwerken. 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. 

 

Reglement opgesteld in Gent op 24/02/2023 

 

 

http://www.vdk.be/privacy-en-cookie-policy

