
 

WEDSTRIJDREGLEMENT SCAN FOR CHANGE  
 
Algemeen 

 
Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Bancontact Payconiq Company NV, 

ondernemingsnummer 0675.984.882 en met maatschappelijke zetel te Brussel, Aarlenstraat 82 (hierna  
‘BPC’ genoemd).  

BPC promoot de betaalmethode ‘Payconiq’ in België voor rekening van Payconiq International NV, een 

betaalinstelling (die onder toezicht van de CSSF opereert) met maatschappelijke zetel te Rue Joseph 
Junck 9-11, 1839 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, en ingeschreven in het Luxemburgse 

handels- en vennootschapsregister onder nr. B169621. 
Dit wedstrijdreglement stelt de regels en de voorwaarden voor deelname aan de wedstrijd ‘Scan for 

Change’ vast. De wedstrijd loopt van 01/03/2023 00.01 uur tot 30/04/2023 om 23.59 uur.  

 
Deelname aan de wedstrijd houdt in dat de bepalingen van dit reglement onvoorwaardelijk worden 

aanvaard.  
 
Deelname 

 

Alleen in België gevestigde liefdadigheidsinstellingen die Payconiq-betalingen via de oplossing ‘Scan & 
Doneer’ aanvaarden om donaties in te zamelen, kunnen aan de wedstrijd deelnemen (‘deelnemer’). 

Om ‘Scan & Doneer’ van Payconiq aan te vragen, gaat u naar de website: 
https://scanforchange.ikwilpayconiq.be/.  

 

Als uw vereniging geen fiscaal attest afgeeft omdat ze niet erkend is, kunt u alleen (via een andere 
Payconiq-oplossing) deelnemen als uw vereniging geen winstoogmerk heeft en zich volgens haar 

statuten inzet voor een goed doel.   
 

Deelname aan de wedstrijd is gratis.  
Door deel te nemen aan deze wedstrijd, aanvaardt de deelnemer onvoorwaardelijk alle bepalingen van 

het reglement van deze wedstrijd en alle beslissingen van BPC in verband hiermee.  

BPC behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers die vals spelen, zich schuldig maken aan 
misbruik of verdacht worden van het plegen van een van de hiervoor genoemde handelingen of die op 

enige (andere) wijze inbreuk maken op (een van) de bepalingen van dit reglement of enige 
toepasselijke wettelijke bepaling, van de wedstrijd uit te sluiten en daarmee een eventuele prijs te 

ontnemen. BPC kan in geen geval daarvoor aansprakelijk worden gesteld. BPC behoudt zich tevens het 

recht voor om eventueel gerechtelijke stappen te ondernemen.  
 
Voorwaarden van de wedstrijd 

 
Om aan de wedstrijd te kunnen deelnemen, moet de deelnemer aan alle onderstaande voorwaarden 

voldoen:  

- Dit wedstrijdreglement aanvaarden, 
- Een (regionale of nationale) campagne voor het inzamelen van donaties met de betaalmethode 

Payconiq (op grond van een Payconiq-handelaarscontract) voorstellen, die in de loop van 2023-
2024 wordt uitgevoerd. Deze campagne voor het oproepen tot donaties indienen via het 

wedstrijdformulier dat online beschikbaar is via de website van Scan for Change met de 
volgende gegevens:  

o Het promotiemateriaal van de campagne (zoals visuals), waaronder ten minste één 

visual die als poster voor de JCDecaux-ruimte op straat dient.  
▪ Een poster van 60 (B) bij 80 (H) (enkel nationale goede doelen)  

▪ Een poster van 2 m² 
 

o Een tekst waarin u uitlegt waarom u denkt dat uw campagne het verdient om te winnen 

wat betreft creativiteit, strategie en integratie van de Payconiq-oplossing. 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=675984882
https://scanforchange.ikwilpayconiq.be/


 
- Zijn deelname aan de wedstrijd bevestigen en 

- Zich houden aan dit wedstrijdreglement.  

 
Verloop van de wedstrijd 

 
De wedstrijd eindigt op 30/04/2023 om 23.59 uur. 

 
Na afloop van de wedstrijd selecteert de jury de drie winnaars op basis van drie criteria: creativiteit, 

integratie van de Payconiq-oplossing voor het inzamelen van donaties en strategie. 
 

Elk criterium wordt beoordeeld met een score op een schaal van 1 tot 4.  

▪ Creativiteit:  

• Kan verwijzen naar elementen van de campagne die deze 
onderscheidend maken  

• Aan de context aangepaste visual en boodschap  

• Verfijnd en harmonieus resultaat dat getuigt van een innovatieve 

aanpak 
▪ Integratie van de Payconiq-oplossing voor het inzamelen van donaties in de 

campagne:  

• Hoe is de oplossing geïntegreerd in de communicatiemix van de 

campagne? Is de oproep tot donaties met de Payconiq-oplossing in 
zowel offline als online communicatiemiddelen geïntegreerd? 

▪ Strategie: 

• Hoe beantwoordt de campagne aan de behoeften van de vereniging 
en haar doelstelling?  

 
De jury is als volgt samengesteld:  

• Eén vertegenwoordiger van Bancontact Payconiq Company 

• Eén vertegenwoordiger van de mediapartner JCDecaux  

De jury kiest twee regionale winnaars (één Nederlandstalige en één Franstalige) en één nationale 
winnaar.  

De beslissingen van de jury zijn definitief.  

 
De prijs  

 

De volgende prijzen worden uitgereikt:  

 

• Voor een nationale vereniging (NL+FR):  
o Een nationale postercampagne (NL+FR) met JCDecaux bestaande uit 900 vakken van 

2 m² + inserts van 60 x 80 cm op 625 vakken. Duur van de campagne: 7 dagen. 
 

• Voor een Nederlandstalige regionale vereniging:  

o Een regionale postercampagne in het Nederlands met JCDecaux bestaande uit 500 

vakken van 2 m². Duur van de campagne: 7 dagen. 
 

• Voor een Franstalige regionale vereniging:  

o Een regionale postercampagne in het Frans met JCDecaux bestaande uit 500 vakken 
van 2 m². Duur van de campagne: 7 dagen. 

 
Deze mediaruimtes worden tussen juni 2023 en eind september 2023 op basis van de beschikbare 

plaatsen ingevuld door de winnende vereniging en moeten verband houden met haar campagne voor 

het inzamelen van donaties die in het kader van deze wedstrijd met de Payconiq-betaalmethode is 



ingediend. Deze campagne moet deel uitmaken van een breder communicatieplan dat door de winnaar 
wordt uitgevoerd. De winnaars moeten ermee instemmen dat de mediaruimte een aanvulling vormt op 

andere communicatiemiddelen (bijv. social media, newsletter, website enz.). De winnaar moet daartoe 
de nodige bewijsstukken (bewijs van uitvoering van de campagne enz.) naar de organisator sturen via 

het e-mailadres van BPC. De organisator zal deze documenten alleen gebruiken om het juiste gebruik 

van de prijs te controleren.  
 
Bekendmaking van de winnaar  

De winnaars worden uiterlijk op 19/05/2023 per e-mail door BPC op de hoogte gebracht.  
 
Correspondentie 

 

Tenzij in dit reglement anders is bepaald, wordt noch tijdens noch na de wedstrijd over het 
wedstrijdreglement, de organisatie en/of de resultaten van de wedstrijd gecorrespondeerd (brieven, e-

mails en/of telefonisch contact).  
 
Verwerking van persoonsgegevens 

 

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de deelnemers is BPC.  
De verwerkte gegevens zijn identificatie- en contactgegevens en de antwoorden op de wedstrijdvragen.  

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om de juiste registratie van de deelnemers en het goede 
verloop van de wedstrijd te kunnen waarborgen, om de winnaars te bepalen, om contact met de 

deelnemers te kunnen opnemen over hun deelname en/of hun prijs en om de eventueel gewonnen 

prijs daadwerkelijk te kunnen toekennen.  
De rechtsgrond voor deze gegevensverwerking is dat deze noodzakelijk is om uw deelname aan deze 

wedstrijd te voltooien, overeenkomstig de voorwaarden van dit wedstrijdreglement. 
De persoonsgegevens worden vernietigd nadat de namen van de winnaars bekend zijn gemaakt. 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens zo goed 
mogelijk tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of diefstal te beschermen.  

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met onze medewerkers of leveranciers die ze eventueel nodig 

zouden hebben voor deze wedstrijd. 
De deelnemers hebben een aantal individuele rechten op grond van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, 
zoals het recht: 

▪ om contact met ons op te nemen om ons te verzoeken om informatie over de gegevens 

die wij over u bewaren,  

▪ om eventuele onjuiste persoonsgegevens te corrigeren die u (misschien) hebt 

verstrekt,  

▪ om uw persoonsgegevens door te geven aan een derde van uw keuze,  

▪ om de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde situaties te blokkeren of te 

beperken,  

▪ om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, mits deze verwijdering volgens de 

toepasselijke wetgeving is toegestaan. 

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u dit doen door per e-mail een verzoek in te dienen 

bij onze functionaris voor gegevensbescherming (dpo@bancontactpayconiq.be). Wanneer u contact 
opneemt met onze diensten, vermeld dan specifiek de informatie die u nodig hebt of het recht dat u 

wilt uitoefenen. Om misbruik of identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u om aanvullende informatie 
en/of een geldig identiteitsbewijs (zoals een kopie van uw identiteitskaart of paspoort) verzoeken. Uw 

verzoek zal binnen de door het toepasselijke recht gestelde termijn beantwoord worden. 
Als u van mening bent dat uw rechten inzake de bescherming van uw persoonsgegevens niet 

geëerbiedigd worden, kunt u een klacht indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming of 

ervoor kiezen om uw klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingautoriteit. 
Als een deelnemer vóór het einde van de wedstrijd verzoekt om zijn persoonsgegevens volledig of 

gedeeltelijk te verwijderen, wordt zijn deelname geannuleerd en kan hij derhalve geen aanspraak 
maken op een prijs.  

 

mailto:dpo@bancontactpayconiq.com
https://www.dataprotectionauthority.be/


Aansprakelijkheid 

 
Als overmacht of andere omstandigheden buiten de controle 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 
en om het reglement en de te winnen prijs te wijzigen. Elke aanpassing wordt gemeld via de 

wedstrijdpagina: https://www.scanforchange.be/nl/wedstrijd. BPC kan hiervoor niet aansprakelijk 

worden gesteld.  

Druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische problemen of andere problemen in verband met deze 
wedstrijd kunnen geen aanleiding geven tot enige verplichting of aansprakelijkheid van BPC en BPC 

kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor een technisch probleem dat de deelname aan de 
wedstrijd verhindert of voor technische problemen die het goede verloop van de wedstrijd kunnen 

belemmeren.  

Het is de verantwoordelijkheid van iedere deelnemer om ervoor te zorgen dat de technische middelen 
waarmee hij aan de wedstrijd deelneemt, naar behoren functioneren.  

BPC kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit deelname aan de 
wedstrijd, tenzij deze schade te wijten is aan een opzettelijke handeling van BPC. 

Door de prijs te aanvaarden, gaat de winnaar een rechtstreekse contractuele relatie aan met de 

leverancier van de prijs.  BPC biedt geen garantie met betrekking tot de prijs en is niet betrokken bij 
de contractuele relatie tussen de winnaar en de leverancier. In geval van klachten, bijvoorbeeld over 

de kwaliteit van de prijs, zal de winnaar zich uitsluitend tot de leverancier wenden. 
 
Slotbepalingen 

 

Door deel te nemen aan deze wedstrijd, gaat de deelnemer akkoord met de bovenstaande bepalingen. 
Als de deelnemer het niet eens is met de bepalingen van de wedstrijd, is deelname niet toegestaan.  

Op deze wedstrijd is het Belgische recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit 
of verband houden met de wedstrijd en/of de toepassing, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde 

rechter te Brussel, die uitsluitend bevoegd is.  
De partijen trachten niettemin elk geschil in der minne te schikken alvorens het aan de bevoegde 

rechter voor te leggen.  

 
 

Dit reglement is vastgesteld op 15/02/2023. 
 

 

https://www.scanforchange.be/nl/wedstrijd

