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WEDSTRIJDREGLEMENT BENEFIETKOT 2020  

 
 
Algemeen 
 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Bancontact Payconiq Company NV, met 
ondernemingsnummer 0675.984.882 en maatschappelijke zetel te Brussel, Aarlenstraat 82 (hierna: 
“BPC”).  
Dit wedstrijdreglement legt de modaliteiten en deelnamevoorwaarden vast, die van toepassing zijn op 
de wedstrijd BENEFIETKOT 2020. 
De wedstrijd loopt van 17/04/2020 0u01 tot 31/05/2020 23u59 en is uitsluitend geldig voor Payconiq 
betalingen verricht in België bij de deelnemende verenigingen. 
 
Deelname 
 
Elke in België geregistreerde vereniging die Payconiq als betaalmiddel aanbiedt en die tevens 
aangesloten is bij Trooper mag aan de wedstrijd deelnemen (hierna ‘deelnemer’). 
Trooper is een initiatief van bvba Go Connect, met maatschappelijke zetel: Beiaardlaan 3, 1850 
Grimbergen, en ondernemingsnummer: 0653.775.248, hierna: Trooper. Info en voorwaarden over een 
aansluiting bij Trooper is te vinden op www.trooper.be.  
 
Deelname aan de wedstrijd is gratis.  
Door aan deze wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van 
dit wedstrijdreglement, evenals elke beslissing die BPC in dit verband neemt.  
BPC behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die misbruik, fraude en/of bedrog plegen 
of misleiden, of waarvan het vermoeden bestaat dat zij zich schuldig maken aan één van hiervoor 
vermelde handelingen, of die op enige (andere) wijze (één van de bepalingen van) dit reglement of 
enige wettelijke toepasselijke bepaling schenden, van deelname uit te sluiten en derhalve ook van de 
mogelijkheid tot het winnen van een prijs. BPC kan hiervoor onder geen enkel beding aansprakelijk 
worden gesteld. BPC behoudt zich daarenboven het recht voor eventueel gerechtelijke stappen te 
ondernemen.  
 
Wedstrijdvoorwaarden 
 
Om te kunnen deelnemen moet de deelnemer cumulatief voldoen aan de volgende voorwaarden:  

- Dit wedstrijdreglement aanvaarden en respecteren. 
- Een benefietactie lanceren tijdens de wedstrijdperiode die de COVID-19 

veiligheidsvoorschriften in acht neemt, om geld in te zamelen voor een goed doel waarbij de 
gevers betalen met Payconiq 

- Zijn benefietactie voor 31/05/2020 (23:59) in de speciaal daarvoor voorziene facebookgroep 
publiceren: https://www.facebook.com/groups/benefietkot/ met vermelding van alle 
toepasselijke voorwaarden en het exacte tijdstip van de benefietactie. 

- De actie moet voor 15 juni plaatsvinden 
- In het kader van COVID-19 moet de BENEFIETKOT-ACTIE maakt gebruik van alle “veilig 

betalen” features die Payconiq by Bancontact te bieden heeft (betalen door gebruik te maken 
van de winkelierslijst, “opmerkingen” veld in het betaalscherm of betalen door de QR code op 
afstand in te scannen). 
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Wedstrijdverloop 
 
De wedstrijd eindigt op 31/05/2020 om 23u59.  
Na afloop van de wedstrijd worden de winnende deelnemer aangeduid, dit is de deelnemer die 
voldeed aan de wedstrijdvoorwaarden, en door de jury als winnaar wordt aangeduid.  
De winnaars worden aangeduid door een driekoppige jury aangeduid door Trooper en BPC. Hierna 
“jury” genoemd. 
De winnaar is de deelnemer die aan de wedstrijdvoorwaarden voldeed, en die volgens een unanieme 
beslissing van de jury voldeed aan de volgende criteria:  

• De BENEFIETKOT-ACTIE maakt gebruik van alle “veilig betalen” features die de betaalapps te 
bieden hebben (betalen door gebruik te maken van de winkelierslijst en “opmerkingen” veld 
of de QR code). 

Daarnaast zal de jury alle BENEFIETKOTACTIES beoordelen. De vereniging of het goede doel die door 
de jury wordt gekozen is de winnaar.  
Criteria van de jury zijn  

Originaliteit 
Sociale relevantie 
Manier waarop Payconiq als betaalmiddel aangeboden werd 
    

Enkel in geval van ex aequo kan er eventueel meer dan één winnaar worden aangeduid.  
Een winnaar kan slechts éénmaal verkozen worden.  
De beslissingen tot aanduiding van de winnaar is definitief. De uitslag van een wedstrijd is bindend en 
onherroepelijk. Hij kan niet worden aangevochten.  
Drie winnaars ontvangen volgende prijs: een bedrag gelijk aan: (totaal van de in het kader van de 
BENEFIETKOT-ACTIE ingezamelde gelden) vermenigvuldigd met 2, met een maximum van 2000 EURO. 
De drie winnaars worden in de tweede helft van juni  gecontacteerd door BPC op het email adres dat 
gebruikt werd voor de registratie van de Payconiq account. Indien een winnaar niet binnen een termijn 
van 14 werkdagen reageert wordt deze onherroepelijk geacht afstand te doen van de prijs en zal er 
een nieuwe winnaar aangeduid worden volgens dezelfde regels. 
 
Correspondentie 
 
Behoudens anders gesteld in dit reglement wordt over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de 
uitslag van de wedstrijd géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefonisch contact), 
niet tijdens de wedstrijd, noch erna.  
 
Aansprakelijkheid 
 
Indien overmacht of om het even welke andere omstandigheden buiten de wil van BPC dit vereisen, 
behoudt BPC zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te 
korten of te beëindigen alsook om de regels en de te winnen prijs te wijzigen. Aanpassingen zullen 
kenbaar gemaakt worden via https://www.facebook.com/groups/benefietkot/ en BPC kan hiervoor niet 
aansprakelijk gesteld worden.  
Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere problemen met deze wedstrijd, kunnen niet 
ingeroepen worden als grond voor om het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege BPC, 
noch kan BPC aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de 
wedstrijd kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop van de 
wedstrijd kunnen verhinderen.  
Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemer om te zorgen dat de technische middelen waarmee 
zij/hij deelneemt aan de wedstrijd goed functioneren.  
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BPC kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit de deelname aan 
de wedstrijd, tenzij deze te wijten is aan opzet in hoofde van BPC. 
 
Verwerking persoonsgegevens 
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is BPC.  
De gegevens die worden verwerkt betreffen identificatie-en contactgegevens en de antwoorden op de 
wedstrijdvragen.  
Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel de juiste registratie van de deelnemers en het 
goede verloop van de wedstrijd te kunnen verzekeren, de winnaars te bepalen, de mogelijkheid om 
met de deelnemers in contact te treden met betrekking tot hun deelname en/of winst, en om de 
eventueel gewonnen prijs op een efficiënte wijze te kunnen overhandigen.  
De wettelijke basis van deze verwerking is dat ze noodzakelijk is voor het realiseren van uw deelname 
tot deze wedstrijd volgens de voorwaarden van dit wedstrijdreglement. 
Na het bekend maken van de winnaars worden de persoonsgegevens vernietigd. 
De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons belangrijk. Wij nemen naar best vermogen 
gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen 
ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal.  
Wij delen uw persoonsgegevens enkel met onze medewerkers of leveranciers en met de deelnemende 
handelaar. 
 
Deelnemers hebben een aantal individuele rechten onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens 
en de Belgische wet van 30 juli 2018 inzake bescherming van persoonsgegevens, zoals het recht om: 

§ contact met ons op te nemen om informatie te vragen over welke gegevens wij over 
u hebben,  

§ eventuele foutieve persoonsgegevens die u (mogelijk) hebt verstrekt, te corrigeren,  
§ uw persoonsgegevens te exporteren naar een derde partij van uw keuze,  
§ de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden te 

blokkeren of te beperken,  
§ uw persoonsgegevens te laten verwijderen, voor zover deze verwijdering is toegestaan 

onder de toepasselijke wetgeving. 
Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u dit doen door per e-mail een verzoek in te 
dienen bij onze DPO (dpo@bancontactpayconiq.be). Wanneer u contact met ons opneemt, gelieve dan 
specifiek te vermelden welke informatie u nodig heeft of welk recht u wenst uit te oefenen. Om misbruik 
of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie en/of een geldig 
identiteitsbewijs (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort). Een antwoord op uw verzoek 
wordt gegeven binnen de vastgestelde termijn bepaald door het toepasselijke recht. 
Als u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens 
niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij onze DPO of kunt u er ook voor kiezen om 
uw klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit. 
Indien een deelnemer om gehele of gedeeltelijke verwijdering van zijn/haar verstrekte 
persoonsgegevens verzoekt voor het einde van de wedstrijd, zal zijn deelname ongeldig worden 
verklaard en kan deze deelnemer dienvolgens niet in aanmerking komen voor een prijs.  
 
Slotbepalingen 
 
Door deelname aan de wedstrijd, stemt de deelnemer in met bovenstaande bepalingen. Indien de 
deelnemer zich niet akkoord verklaart met de wedstrijdbepalingen, is deelname niet toegestaan.  
Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien 
of enigszins verband houden met de wedstrijd en/of de applicatie worden voorgelegd aan de daartoe 
bevoegde rechter te Brussel die exclusief bevoegd is.  
De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil in der minne te regelen alvorens het te 
onderwerpen aan de bevoegde rechter.  
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Dit reglement werd opgesteld op 16.04.2020 en werd op 28/04 aangepast*  
 
*verlening van de actieperiode 


