
Fotowedstrijd Crelan-kalender 2023 

REGLEMENT 

1. De Fotowedstrijd Crelan-kalender 2023 wordt georganiseerd door:
- Crelan N.V., Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ondernemingsnummer BTW
BE 0205.764.318 - RPR Brussel
en
- CV CrelanCo, Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ondernemingsnummer BTW
BE 0403.263.840 - RPR Brussel,
hierna 'de organisatoren' genoemd.

2. Deze wedstrijd staat open voor meerderjarige natuurlijke personen die coöperatieve
aandeelhouders zijn van CV CrelanCo en op 2 mei 2022 nog steeds als coöperatieve
aandeelhouders staan ingeschreven in de bestanden van de organisatoren.

3. Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel elektronisch.

4. De wedstrijd loopt van 4 tot 30 april 2022. Bij de afhandeling van de wedstrijd zal alleen
rekening worden gehouden met de inzendingen die uiterlijk op 30 april 2022 om 23u59 zijn
ontvangen.

5. De wedstrijd wordt georganiseerd met het doel de 12 foto’s te selecteren voor de Crelan-
kalender voor het jaar 20223 die door de organisatoren als promotioneel materiaal zal worden
gepubliceerd en verspreid.

6. Elke deelnemer kan maximum drie foto’s insturen, maar slechts een van zijn foto’s kan worden
geselecteerd voor de Crelan-kalender voor 2023. De ingezonden foto’s moeten in België gemaakt
zijn. Er wordt verder geen thema of genre opgelegd. Elke ingezonden foto dient een origineel
beeld te zijn dat door de deelnemer zelf is gemaakt en waarvoor hij zelf over de volledige
auteursrechten beschikt. Personen mogen niet herkenbaar in beeld zijn gebracht.

7. Alleen digitale foto’s in landscape-formaat van het bestandstype .jpg, .jpeg en .png van
minimum 2000 pixels aan de kortste zijde, 300 dpi en maximum 6 Mb worden aanvaard.
Samengestelde foto’s en foto’s die al eerder zijn gepubliceerd voor commerciële of artistieke
doeleinden worden niet aanvaard. Elke foto moet in het originele formaat worden opgeladen via
het webformulier dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld op de website www.coopdeals.be. De
deelnemers dienen zich daarbij als coöperatieve aandeelhouder van CV CrelanCo aan te melden
aan de hand van een persoonlijke code. Die code is vermeld in de elektronische nieuwsbrieven die
de organisatoren rond de wedstrijd verdelen en kan eveneens worden opgevraagd in de Crelan-
agentschappen. Deelnemers kunnen met hun persoonlijke code slechts een keer foto’s doorsturen
in het kader van deze wedstrijd. Als ze meer dan een foto wensen in te sturen, moeten die dus
samen worden opgeladen via het webformulier op www.coopdeals.be.

8. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld indien foto’s ten gevolge van
technische problemen niet zouden kunnen worden doorgestuurd of niet zouden aankomen bij de
organisatoren. Ze kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van schade die
deelnemers bij hun deelname aan deze wedstrijd zouden oplopen ten gevolge van risico's die
inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, zoals problemen met de
transmissie via het internet, noch voor het niet of slecht functioneren van het internet en/of de
gebruikte software, noch voor virussen of andere technische, hardware- of softwaregebreken van
welke aard ook die het gevolg zijn van deelname aan de wedstrijd.

9. De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een jury, die wordt samengesteld door de
organisatoren. De jury selecteert de 12 foto’s die zij op basis van originaliteit en kwaliteit het meest
geschikt acht voor de Crelan-kalender. De naam en woonplaats van de auteur van elke
geselecteerde foto zal op de kalender worden vermeld. Elke auteur van een geselecteerde foto zal
ook een foto van zichzelf van het type pasfoto moeten aanleveren, die eveneens in de kalenders
zal worden opgenomen.

10. De winnaars worden in de loop van mei 2022 door de organisatoren persoonlijk verwittigd via
e-mail, brief of telefoon. Indien nog geen e-mailadres van hen is geregistreerd in de gegevensbank



van de organisatoren, zullen ze op dat ogenblik een e-mailadres moeten opgeven met het oog op 
de verdere afhandeling van de wedstrijd.  

11. Een van de 12 geselecteerde foto’s zal daarnaast worden bekroond met de publieksprijs.
Hiertoe zullen alle coöperatieve aandeelhouders van CV CrelanCo voor het einde van 2022 een
favoriet kunnen aanduiden. De foto die hierbij het meest gekozen wordt, krijgt de publieksprijs.

12. De 12 geselecteerde foto’s worden op een nader te bepalen tijdstip tentoongesteld in de
Galerie Crelan op de maatschappelijke zetel van de organisatoren.

13. De inzenders van de 12 geselecteerde foto’s krijgen een prijzenpakket dat is samengesteld uit:
- een hoogwaardige print van hun foto
- 25 exemplaren van de Crelan-muurkalender voor 2023, waarin hun foto is opgenomen
- 25 exemplaren van de Crelan-bureaukalender voor 2023, waarin hun foto is opgenomen
- een waardebon van € 100 voor een restaurant dat deelneemt aan het voordelenprogramma voor
coöperatieve aandeelhouders.
De winnaar van de publieksprijs krijgt daarnaast een waardebon van € 250 voor de aankoop van
fotomateriaal.

14. Het prijzenpakket kan niet worden omgeruild tegen speciën.

15. Per adres kan in deze wedstrijd slechts een winnaar worden aangeduid.

16. In het geval van klachten of bezwaren in verband met de reproductie- en gebruiksrechten van
de ingezonden foto’s of in verband met de afbeelding van herkenbaar in beeld gebrachte
personen, wijzen de organisatoren alle aansprakelijkheid van de hand.

17. De inzender van een winnende foto blijft eigenaar van de ingezonden foto maar aanvaardt dat
de organisatoren de foto tot 31 december 2024 vrij kunnen gebruiken in alle vormen van
publicaties, en in het bijzonder voor hun kalenders, op de websites www.crelan.be en
www.coopdeals.be en op sociale media, en voor een tentoonstelling. De inzender aanvaardt
verder dat hij herkenbaar wordt afgebeeld, bijvoorbeeld aan de hand van een pasfoto, in deze
publicaties.

18. Deelname aan de wedstrijd houdt de aanvaarding van dit reglement in.

19. De deelnemers aanvaarden dat e-mailberichten kracht van bewijs hebben.

20. De organisatoren behouden zich het recht voor om de prijs niet toe te kennen bij niet-naleving
van het reglement, poging tot fraude of vals spelen door een deelnemer, zonder dat de deelnemer
enige aanspraak kan doen gelden ten opzichte van de organisatoren.

21. De organisatoren behouden zich het recht voor om in geval van overmacht de bepalingen van
dit reglement aan te passen, of de wedstrijd in zijn geheel of gedeeltelijk af te gelasten.

22. De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van
de deelnemers, en verwerken de gegevens voor de organisatie van de wedstrijd. Mits
toestemming kunnen de organisatoren de gegevens ook gebruiken voor commerciële doeleinden.
Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Crelan neemt de nodige maatregelen om
de gegevens van de deelnemers te beschermen en ze te verwerken overeenkomstig de
toepasselijke wetgeving, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april
2016. De deelnemers hebben bepaalde rechten die ze kosteloos kunnen uitoefenen. Voor meer
informatie hierover of voor verdere toelichting omtrent de verwerking van persoonsgegevens
verwijzen de organisatoren naar de uitgebreide Crelan Privacy Verklaring, beschikbaar in de
kantoren van de organisatoren en op hun website: www.crelan.be/nl/Privacy. Verdere vragen
kunnen via e-mail worden gericht aan privacy@crelan.be of per post aan Crelan, Sylvain
Dupuislaan 251, 1070 Brussel, ter attentie van 'Data Protection and Privacy Office’.

23. Over deze wedstrijd wordt geen briefwisseling gevoerd.

24. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd
conform het Belgisch recht. Alleen de rechtbank van Brussel is bevoegd voor eventuele geschillen
over deze wedstrijd of over de interpretatie of de toepassing van dit reglement.


