Deelnamevoorwaarden “Win een Innovation Workshop bij KBC”
De actie “Win een Innovation Workshop bij KBC” wordt georganiseerd door CIB Vlaanderen ism KBC
Bank. Op de actie is dit reglement van toepassing. Er wordt aan 60 verschillende vastgoedkantoren een
deelname aan een innovatie workshop bij KBC geschonken, waarbij deelnemers worden ondergedompeld
in technologische en futuristische processen, toepasbaar op het werkveld.
Deelname aan deze actie is gratis maar voorbehouden aan kantoren die gebruik maken van RealSmart
voor het beheer van hun verkoop- en verhuurdossiers.
Een selectie voor deelname aan één van de workshops kan bekomen worden door :
- ofwel minimum 5 afgewerkte combi-aanvragen te realiseren via RealSmart. Een afgewerkte
combi-aanvraag betekent een succesvolle vestiging van een huurwaarborg op een KBC
huurwaarborgspaarrekening én afsluiting van een bijhorende woningpolis door de huurder, en dit
via RealSmart.
- ofwel door minimaal 10 afgewerkte huurwaarborgen te realiseren in RealSmart. Een afgewerkte
huurwaarborg betekent een succesvolle vestiging van een huurwaarborg op een KBC
huurwaarborgspaarrekening, en dit via RealSmart.
De periode waarbinnen deze aanvragen succesvol afgerond dienen te worden start op 1 december 2020
en eindigt op 30 juni 2021. De status in RealSmart geldt als bewijs van afronding van het dossier.
Een kantoor kan maximaal één keer deelnemen aan een workshop. Meerdere gebruikers van RealSmart
binnen een kantoor kunnen bovengenoemde aanvragen in RealSmart plaatsen, maar deelname aan een
workshop is beperkt tot 1 persoon per kantoor, en dit op de opgegeven datum.
De data van de workshops worden bepaald door CIB Vlaanderen ism KBC Bank.
De looptijd van deze actie van KBC wordt verlengd van 15/2 tot 30/6/2021.
De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze. Alle kantoren die het quota aan
succesvol afgesloten dossiers behaald hebben, maken kans op deelname, met dien verstande dat het
totaal aantal winnende kantoren beperkt is tot 60.
CIB kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, dit reglement gedurende de
actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden het reglement wijzigen of
aanpassen.
Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen en zijn niet overdraagbaar.
De persoonsgegevens van de deelnemers aan de actie worden door CIB verwerkt. Deze gegevens vallen
onder de toepassing van de wet van 20 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de
GDPR. Deelnemers gaan er door hun deelname aan de actie mee akkoord dat zij eventueel met foto en
naam kunnen verschijnen op de website cib.be en andere online kanalen onder de redactionele
verantwoordelijkheid van CIB. Door deelname aan de actie geven de winnaars hun kosteloze toestemming
aan KBC om hun naam en foto, inclusief eventuele foto’s genomen tijdens de innovation workshop bij KBC,
te gebruiken en publiek te maken via alle middelen en media voor publicitaire doeleinden gerelateerd aan
deze actie en workshop.
Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met CIB Vlaanderen vzw, Kortrijksesteenweg
1005, 9000 Gent (BE0425.043.508).

