
MeDirect Bank SA/NV - Boulevard de l’Impératrice 66,  B-1000 Brussels - RPM Brussels 0553.851.093 

Contact - Tel: 02 518 0000 - www.medirect.be - info@medirect.be – TVA BE 0553.851.093 

 

20/10/2021 

 

CONFIDENTIAL 

Wedstrijd: Te winnen, 10.000 Euro om te beleggen! 

Wedstrijdvoorwaarden 

Wedstrijdorganisator 

MeDirect Bank SA/NV (“MeDirect”) – 0553.851.093 (Handelsregister Brussel) 
Keizerinlaan 66 
1000 Brussel 
 
Deelnemers  

Om in aanmerking te komen moeten de deelnemers van de “Te winnen, 10.000 Euro om te 
beleggen”- campagne op datum van deelname aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• een fysieke persoon zijn;  

• een minimumleeftijd van 18 jaar hebben; 

• Belgisch fiscaal resident zijn; en  

• geen personeelslid van “MeDirect” zijn of woonachtig zijn op hetzelfde adres als een 
personeelslid van MeDirect. 

 
Deelnemers mogen slecht één keer deelnemen. Een deelnemer zal worden uitgesloten van deze 
wedstrijd als het bewezen kan worden dat zij/hij probeerde om meer dan éénmaal deel te nemen. 
 
Bescherming van persoonsgegevens 

Het doel van deze marketingcampagne van MeDirect is het verzamelen van de persoonsgegevens 
van de deelnemers aan deze wedstrijd, teneinde potentiële klanten te vinden. Door deel te nemen 
aan deze wedstrijd, stemt de deelnemer er expliciet mee in dat zij/hij MeDirect het recht geeft om 
persoonsgegevens, die verzameld werden met deze wedstrijd, te gebruiken voor promotionele 
doeleinden (via e-mail, Social Media-platformen en digitale advertenties). 
 
MeDirect zorgt ervoor dat de nodige en vereiste veiligheidsmaatregelen genomen worden om uw  
persoonsgegevens, die verworven worden met deze campagne, te beschermen tegen enig verlies of 
diefstal. MeDirect Belgium zal de persoonsgegevens louter verwerken binnen deze 
wedstrijdvoorwaarden. 
 
Uw persoonsgegevens kunnen eveneens toegankelijk zijn voor: 

a. De interne onderaannemer aan de groep MeDirect Bank (Malta) plc, dit voor de verwerking, 
de datahosting, het onderhoud en/of de technische interventies op de gegevens. 

b. De leverancier van ons marketing platform, die als onderaannemer van gegevens ,deze 
gegevens kan hosten, onderhouden en/of technische interventies kan uitvoeren. Deze 
tweede organisatie is gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (Verenigde Staten). 
 

U kan hierover meer informatie bekomen door deze aan te vragen op het volgend e-mailadres: 
dataprotection@medirect.be 
 
We nodigen u eveneens uit ons beleid omtrent de bescherming van persoonsgegevens te 
consulteren. Hierin kan u meer informatie vinden over het verzamelen, gebruiken en verwerken van 
persoonsgegevens bij MeDirect. Daarnaast bevat dit document ook uw verschillende rechten als 
deelnemer (https://cdn.medirect.com//docs/default-source/support-documents/privacybeleid.pdf). 
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Deelnemers kunnen steeds hun recht op gegevenswissing uitoefenen door te vragen om verwijderd 
te worden uit MeDirect’s contactlijst. Dit kan door een e-mail te sturen naar 
dataprotection@medirect.be, ter attentie van onze Data Protection Officer (DPO). Indien de 
deelnemer vraagt om haar/zijn persoonsgegevens te laten verwijderen voor het einde van de 
wedstrijd, verliest de deelnemer echter zijn recht om aan de wedstrijd deel te nemen en de prijs te 
winnen. Zonder dergelijke aanvraag, zal MeDirect de persoonlijke informatie bijhouden tot een 
maximale periode van één  jaar na het einde van de wedstrijd, zijnde de periode waarin MeDirect 
nieuwe klanten wenst te zoeken en verwerven. 

 
Persoonsgegevens 

Om deel te nemen dient de deelnemer de volgende informatie te verschaffen: 

• naam; 

• voornaam; 

• mailadres. 
 
 
De wedstrijd en de winnaar 

De wedstrijd begint op 20 oktober 2021 en eindigt op 30 november 2021. Om deel te nemen volstaat 

het om de persoonsgegevens door te geven zoals hierboven aangegeven en om op de volgende vragen 

te antwoorden: 

• Vraag 1: “Hoe heet de sterindex van de belangrijkste Belgische aandelen?” 

• Vraag 2: “Hoeveel geldige deelnames zullen bij MeDirect geregistreerd zijn op 30 november 

2021 om 23:59?” 

Op 1 december 2021 zal MeDirect de geldige deelnames evalueren. De winnaar zal een deelnemer 
zijn die: 

i) Correct antwoordde op vraag 1 en; 
ii) Het dichtstbijzijnde antwoord heeft gegeven op het reëel aantal geldige door 

MeDirect geregistreerde deelnames van vraag 2. 
 

Slechts één deelnemer kan deze wedstrijd winnen: In geval van een gelijkstand, zal de deelnemer van 
wie de deelname als eerste geregistreerd werd, aangeduid worden als winnaar. 
 
De winnaar wordt binnen de 15 dagen na het einde van de wedstrijd via e-mail, op het e-mailadres 
opgegeven in het wedstrijdformulier, gecontacteerd. In geval dat er geen reactie komt van de 
deelnemer, zal MeDirect een tweede e-mail verzenden naar het e-mailadres dat door de deelnemer 
werd opgegeven. Als er geen reactie komt binnen 30 dagen na het verzenden van deze e-mail, zal de 
deelname vervallen en verliest de deelnemer zijn recht om zijn prijs op te vragen. 
 
Prijs 

De winnaar zal een bedrag van 10.000 EUR (tienduizend euro) ontvangen om te beleggen, dit bedrag 
zal  binnen de 15 dagen gestort worden nadat de winnaar zich bekend heeft gemaakt. Zij/hij kan zich 
bekend maken  door te antwoorden op de e-mail betreffende de winnende inzending die door 
MeDirect verzonden werd, waarbij zij/hijals de winnaar wordt aangeduid. De winnaar zal klant 
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moeten worden van MeDirect. Zij/hij zal naast een zichtrekening ook een persoonlijke 
beleggersrekening moeten openen op het online platform van MeDirect. In geval dat de 
klantenrelatie geweigerd wordt omdat de situatie van de klant niet conform is aan het AML/KYC-
beleid van de bank of indien er wettelijke vereisten van kracht zijn, verliest de deelnemer het recht 
om zijn/haar prijs te ontvangen. 
 
De prijs wordt gecrediteerd op de rekening van de winnaar en hij/zij kan deze gebruiken om te 
beleggen in beleggingsfondsen, aandelen, obligaties of ETF’s. MeDirect behoudt zich het recht om de 
rekening van de winnaar te debiteren indien de prijs niet binnen de 3 maanden belegd wordt nadat 
deze op de rekening van de winnaar werd gecrediteerd. 
 
 
Welkomstpremie 

Deelnemers die nog geen klant zijn bij MeDirect zullen na hun deelname een e-mail ontvangen op 
het opgegeven e-mailadres. Dit dient ter bevestiging van hun deelname en als uitnodiging om klant 
te worden. Als de deelnemer klant wordt voor de einddatum van de wedstrijd, ontvangt de 
deelnemer een welkomstpremie van 100 euro cash binnen de 7 werkdagen nadat zij/hij klant is 
geworden. 
 
Om in aanmerking te komen voor deze welkomstpremie, dient de deelnemer hetzelfde e-mailadres 
te gebruiken als werd opgegeven in het wedstrijdformulier. 
 
De welkomstpremie is niet cumuleerbaar met de “Member Get Member”-campagne: deelnemende 
prospecten die al hebben deelgenomen aan de “Member Get Member”-campagne zullen niet in 
aanmerking komen voor de welkomstpremie. 
 

Voorwaarden voor deelname 

Deze promotie is enkel van toepassing voor deelnemers die hiervoor in aanmerking komen. MeDirect 

behoudt zich het recht om toekomstige klanten te weigeren op basis van haar acceptatiebeleid en het 

AML/KYC-beleid dat van kracht is. MeDirect aanvaardt enkel klanten die de leeftijd van 18 jaar hebben 

bereikt en die wettelijk en fiscaal in België gevestigd zijn. In geval van frauduleuze deelname en/of in 

geval van kwaad opzet,behoudt MeDirect zich het recht voor om de voordelen van deze wedstrijd 

en/of de ten onrechte verworven (welkomstpremie) bedragen te weigeren. 

 

Aanvaarding van de algemene voorwaarden 

De deelnemer bevestigt expliciet dat hij/zij de algemene voorwaarden van deze wedstrijd heeft 
aanvaard, inclusief de verklaringen omtrent het gebruik van haar/zijn persoonsgegevens voor 
marketingdoeleinden door de opt-in box aan te vinken op het wedstrijdformulier.  
 

Beleggingsfonds is de populaire naam voor ICB (Instelling voor Collectieve Belegging). Een ICB is een 

instelling die het ingebrachte geld van verschillende beleggers samenbrengt en investeert in diverse 

beleggingsmogelijkheden, zoals aandelen, obligaties, cash enz. met risicospreiding als gevolg. 
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*De prijs wordt uitbetaald op een MeDirectrekening. MeDirect opent enkel rekeningen voor 

meerderjarige Belgische Fiscale Residenten.  


	Wedstrijdorganisator

