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Wedstrijdreglement  

Dit reglement annuleert en vervangt het vorige reglement van de Klantenwedstrijd op de MyFamily2021-

campagne. 

Artikel 1: Organisator 

P&V Verzekeringen CV met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Koningsstraat 151, RPR Brussel – BTW 

BE 0402.236.531 , organiseert deze wedstrijd in het kader van haar campagne “MyFamily 2021” van 01 

september 2021 tot en met 31 december 2021. 

Deelname aan de wedstrijd is onder voorwaarden en houdt de aanvaarding van dit reglement in. 

De organisator behoudt zich het recht voor om dit reglement op eender welk moment te wijzigen en de 

wedstrijd wegens overmacht op te schorten of te annuleren. In de mate van het mogelijke worden de 

deelnemers op de hoogte gebracht van dergelijke wijzigingen. 

De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen van het reglement, 

opschorting of annulering van de wedstrijd. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op een 

schadevergoeding. 

Artikel 2: Deelnemers 

De wedstrijd richt zich uitsluitend tot natuurlijke personen met woonplaats in België, die de leeftijd van 18 

jaar hebben bereikt en juridisch bekwaam zijn. 

Alle personeelsleden van de organisator, haar bijhuizen of agenten en hun gezinsleden zijn uitgesloten van 

deelname aan de wedstrijd, alsook de personen die direct of indirect betrokken waren bij de voorbereiding 

van de wedstrijd en hun gezinsleden. 

In het kader van deze wedstrijd verstaan we onder 'gezin' alle personen die op hetzelfde adres wonen en 

deel uitmaken van hetzelfde huishouden. Dit ‘gezin’ kan uit slechts 1 persoon bestaan. 

De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten die de voorwaarden van dit 

reglement niet naleven of die het systeem misbruiken of manipuleren, of bedrog of fraude plegen. 

De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om hun identiteit en leeftijd te bewijzen. 

Aan de winnaars die niet aan deze voorwaarden voldoen, wordt de toekenning van de prijs geweigerd. 

Artikel 3: Wijze van deelname en Prijs 

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk indien aan de volgende voorwaarden werd voldaan: 

3.1 Als fysieke persoon heeft de deelnemer deelgenomen aan een gratis check-up « Activity360 » 

georganiseerd door diens adviseur, waarbij diens persoonlijke gezinssituatie wordt onderworpen aan een 

grondige analyse, rekening houdend met z’n verzekeringsbehoeften en -verlangens. 

De deelnemer ontvangt naar aanleiding hiervan 2 cinema-etickets, via het email-adres door de deelnemer 

opgegeven ter gelegenheid van de check-up. 
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Er zijn 5.000 cinema-etickets beschikbaar. Enkel de eerste 2.500 deelnemers (maximum 2 tickets per gezin) 

ontvangen de etickets. Geldig van 01/09/2021 tot en met 31/12/2021. 

3.2 Als gezin (of, indien niet toepasselijk, persoonlijk steeds doch in het kader van het gezinsleven) 

onderschrijft de deelnemer voor minimum 200 EUR aan jaarlijkse premies, één of meer 

verzekeringsproducten uit de volgende categorieën : 

Uit de groep activiteiten ‘LEVEN’: verzekeringsproducten uit de derde pensioenpijler (Lange termijnsparen 

en/of pensioensparen). 

Uit de groep activiteiten ‘NIET-LEVEN’ : rechtsbijstand, hospitalisatie en andere producten niet-leven 

bestemd voor particulieren (brandverzekering; familiale verzekering; Ongevallen Privé-Leven). 

Het deelnemende gezin ontvangt per schijf van 200 EUR aan jaarlijkse premie, een kadobon op het digitale 

platform ‘Kadonation’ ter waarde van 10 EUR. Elk deelnemend gezin ontvangt maximum 10 kadobons, voor 

een totale maximum waarde van 100 EUR. 

Er zijn 15.000 kadobons beschikbaar. Deze worden toegekend in volgorde van onderschrijving. Geldig van 

01/09/2021 tot en met 31/12/2021. 

Als een van de bepalingen van dit reglement niet zou worden nageleefd of in geval van een poging tot 

fraude of valsspelen, wordt de prijs die krachtens dit reglement zou worden toegekend, opnieuw in het spel 

gebracht. De winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op enige winst van welk type en welke aard dan 

ook. De organisatoren behouden zich ook het recht voor om deelnemers uit te sluiten die gefraudeerd 

hebben of geprobeerd hebben het reglement te omzeilen. 

De prijs die in het kader van deze wedstrijd wordt toegekend, kan niet worden omgeruild of omgezet in 

geld. 

Artikel 4: Deelnemers en voorwaarden 

➢ De cinema-etickets: 

Deze blijven beperkt tot 2 per check-up zoals omschreven in artikel 3.1. Een deelnemer vertegenwoordigt 

een gezin. Een gezin kan niet meer dan 1 keer vertegenwoordigd worden in het kader van deze wedstrijd. 

Hierdoor blijft het aantal te winnen etickets beperkt tot 2 per gezin. 

➢ De digitale kadobons ter waarde van 10 EUR: 

Deze blijven beperkt tot 10 per gezin (of, indien niet toepasselijk, persoonlijk doch steeds in het kader van 

het gezinsleven), zoals bepaald in artikel 3.2. 

De deelname is strikt op naam. 

De deelnemer mag in geen geval onder verschillende pseudoniemen of voor rekening van andere 

deelnemers spelen. Meervoudige deelnamen, onder meer door gebruik te maken van verschillende e-

mailadressen of dankzij het gebruik van verschillende identiteiten of elk ander middel om zich meermaals 

te registreren, worden geweigerd en als ongeldig beschouwd. 

Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de wedstrijd worden als misbruik beschouwd en leiden 

automatisch tot de uitsluiting ervan. 

De beslissing van de organisator betreffende de bepaling van de winnaars is onherroepelijk en definitief. 
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De winnaars van de cinema-etickets ontvangen deze per email (via het e-mailadres dat ze in het kader van 

hun deelname aan de wedstrijd hebben meegedeeld) binnen de 3 maanden na registratie van de check-up 

« Activity360 » door de adviseur. 

De winnaars van de digitale kadobons ontvangen deze per email (via het e-mailadres dat ze in het kader 

van hun deelname aan de wedstrijd hebben meegedeeld) uiterlijk drie maanden na het beëindigen van de 

wedstrijd. 

Als het gebruikte e-mailadres fout zou blijken te zijn, verliezen de winnaars het recht op hun prijs, zonder 

enige mogelijkheid tot verhaal. 

De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse 

schade van welke aard ook als gevolg van de deelname aan deze wedstrijd en de toekenning van de prijzen. 

Artikel 5: Toegang tot het reglement 

De informatie en het wedstrijdreglement zijn beschikbaar bij uw adviseur. Op eenvoudig verzoek kunnen zij 

tevens op papier bezorgd worden. 

Artikel 6: Klachten 

Voor elke klacht met betrekking tot deze wedstrijd of de onderliggende campagne, kan de deelnemer zich 

richten tot de dienst Klachtenmanagement van P&V Verzekeringen; Koningsstraat 151, 1210 Brussel, E-

mail: klacht@pv.be. 

Indien deze niet tevreden is met het antwoord van onze dienst Klachtenmanagement, dan verwijzen wij de 

deelnemer naar de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 

www.ombudsman.as.  

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit. 

De Belgische wet is van toepassing. 

De organisator besteedt de grootste zorg aan de organisatie van deze wedstrijd en aan het beheer van de 

bijhorende webpagina. Toch kan het gebeuren dat de gereproduceerde of verstrekte informatie onvolledig 

of onjuist is. Eventuele onnauwkeurigheden, fouten in de spelling of andere gelijkaardige fouten op de 

website van de organisator of ander (promotioneel) materiaal openbaar gemaakt door hem, van welke 

aard ook, kunnen niet tegen hem gebruikt worden, noch aanleiding geven tot eender welke verplichting 

voor hem. 

De bovenvermelde uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn eveneens geldig voor het personeel dat handelt 

voor de organisator en voor derden die tussenkomen. 

Artikel 7: Persoonsgegevens 

 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, gaan de deelnemers ermee akkoord dat hun persoonsgegevens 
(naam, voornaam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) verwerkt worden door P&V 
Verzekeringen, verantwoordelijke voor de verwerking, overeenkomstig de privacywet en de 
privacyverklaring van de organisator die beschikbaar is op de website. 
 

https://www.pv.be/nl/privacy
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Elke deelnemer heeft het recht om, binnen de grenzen van de regelgeving, zijn persoonsgegevens te 
raadplegen, te doen corrigeren, te laten overdragen, te beperken en/of te schrappen, door een eenvoudig 
schriftelijk verzoek gedateerd en ondertekend, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, met de post 
of per e-mail te verzenden naar de organisator: 
 
P&V 
Data Protection Officer 
Koningsstraat 151 
1210 Brussel 
dpo@pvgroup.be 
 
Klachten over de manier waarop de organisator de persoonsgegevens verwerkt, kunnen desgevallend 
worden ingediend bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact(at)apd-
gba.be, +32 2 274 48 00. 
Meer informatie is beschikbaar in de privacyverklaring van de organisator die beschikbaar is op de website 
www.pv.be. 

Artikel 8: Toepasselijk recht 

Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd of uitgevoerd conform het 

Belgische recht. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor het beslechten van eventuele 

geschillen die kunnen voortvloeien uit deze wedstrijd, of uit de interpretatie of toepassing van dit 

reglement. 
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