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Nagelmackers Ambassadors’ Club
Reglement

1. De actie
De Nagelmackers Ambassadors’ Club is een peterschapsactie van Bank Nagelmackers nv,  
met maatschappelijke zetel in de Sterrenkundelaan 23, 1210 Brussel, RPR Brussel  
BTW BE 0404.140.107 (hierna Nagelmackers genoemd).

2. Deelname
Deelname aan de Nagelmackers Ambassadors’Club is voorbehouden aan (op het moment 
van de deelname) in België wonende meerderjarige en natuurlijke personen die cliënt zijn 
met een Premium- of Nagelmackers-pakket zoals bepaald in het Reglement ‘Producten- en 
dienstenaanbod’ beschikbaar op nagelmackers.be/reglementen en in alle Nagelmackers-
kantoren. De deelname van Nagelmackers-medewerkers (inclusief zelfstandige agenten 
van Nagelmackers en hun medewerkers) is niet toegelaten.

3. Periode
De actie loopt tot en met 31/12/2016. Nagelmackers behoudt zich het recht voor deze 
actie op eender welk ogenblik vervroegd af te sluiten.

4. Actievoorwaarden
Om deel uit te maken van de Nagelmackers Ambassadors’ Club, dient de cliënt aan 
Nagelmackers de gegevens door te geven van minimaal 3 personen die mogelijk 
geïnteresseerd zijn in de aanpak van Nagelmackers en die de bank mag contacteren.

De cliënt kan die gegevens invoeren via de webpagina ‘Nagelmackers Ambassadors’ Club’ 
op nagelmackers.be of langsgaan in een Nagelmackers-kantoor en samen met zijn/haar 
adviseur of kantoordirecteur de gewenste personen registreren.

De cliënt dient volgende gegevens door te geven voor iedere persoon die hij wenst aan te
brengen:
• Naam
• Voornaam
• Telefoonnummer en/of gsm-nummer

De deelname aan de actie is pas geldig indien de aangeleverde persoonsgegevens correct 
zijn. Het aanleveren van fictieve, onjuiste of onbestaande persoonsgegevens geeft 
Nagelmackers het recht een cadeau aan de deelnemende cliënt te ontzeggen.

Het is mogelijk meerdere malen deel te nemen aan de actie, waarbij het maximum op  
20 deelnames per cliënt ligt. Bij iedere deelname dient de cliënt telkens de gegevens 
door te geven van minimaal drie nieuwe personen. Indien de cliënt tweemaal dezelfde 
informatie doorgeeft, wordt zijn deelname slechts eenmaal meegerekend.

De aangebrachte personen moeten voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:
• handelingsbekwaam zijn
• inwoner zijn van België met een Belgisch telefoonnummer
• minimaal 25 jaar oud zijn
• nog geen commerciële relatie hebben met Nagelmackers

5. Prijzen voor cliënten
Zodra een cliënt minimaal drie personen doorgeeft aan Nagelmackers conform de in dit 
reglement beschreven voorwaarden, mag hij één van onderstaande cadeaus uitkiezen:
• een golfinitiatie
•  drie flessen Franse wijn ‘Chateau Duverger’, per koerier geleverd op het adres van de 

cliënt geregistreerd in de gegevensdatabank van Nagelmackers.
• een premie van 50 euro, gestort op de zichtrekening van de betrokken cliënt.

Deze prijzen zijn nominatief. Deelnemers aan de Nagelmackers Ambassadors’ Club mogen 
hun bekomen prijs niet doorgeven aan derden. Zij mogen de prijs evenmin inruilen tegen 
bijvoorbeeld een tegenwaarde in geld.

6. Onvoorziene omstandigheden
Het Directiecomité van Nagelmackers kan bijkomende modaliteiten formuleren wanneer 
er door onvoorziene omstandigheden onduidelijkheid ontstaat over de toepassing van dit 
reglement.

7. Verantwoordelijkheid
Nagelmackers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele 
onbeschikbaarheid van de website die het deelnemen aan de actie zou bemoeilijken of 
verhinderen. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of 
vervroegde stopzetting van de actie.

Nagelmackers kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor iedere directe en/of 
indirecte schade die uit de gewonnen prijzen zou kunnen voortvloeien.

8. Privacy
Nagelmackers zal de overgemaakte persoonsgegevens gebruiken om telefonisch contact op 
te nemen met de aangebrachte personen, met als doel een eerste kennismakingsgesprek 
vast te leggen. Zij zal deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen, met eerbiediging van 
de persoonlijke levenssfeer.

Elke deelnemer aan de Nagelmackers Ambassadors’ Club geeft automatisch de 
toestemming aan Nagelmackers om tijdens het telefonisch contact met de aangebrachte 
persoon naar hem/ haar te verwijzen.

Conform de Algemene Bankvoorwaarden van Nagelmackers (beschikbaar op 
nagelmackers.be/reglementen en in elk Nagelmackers-kantoor) en in navolging van de 
bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en van haar uitvoeringsbesluiten, werden de deelnemers ervan op de hoogte 
gebracht dat de persoonlijke gegevens verzameld door Nagelmackers worden bewaard 
door Bank Nagelmackers nv, Sterrenkundelaan 23 te 1210 Brussel voor de in de Algemene 
Bankvoorwaarden opgesomde doeleinden.

9. Reglement
Indien een cliënt aan deze actie deelneemt, aanvaardt hij automatisch alle bepalingen van 
dit reglement, beschikbaar op nagelmackers.be.

10. Geschillen
In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken in Brussel bevoegd. De rechtbanken zullen 
steeds het Belgische recht toepassen.


