Voorwaarden Affordable Art Fair actie: €60 premie voor nieuwe
Evi beleggers
Algemeen
F. van Lanschot Bankiers N.V., Belgisch bijkantoor, Desguinlei 50, 2018 Antwerpen (hierna ‘Van
Lanschot’) organiseert de hierna beschreven actie m.b.t. haar dienstverlening Beleggen. De actie
start op 12 maart 2018 en loopt tot 15 mei 2018. Van Lanschot heeft het recht op elk moment:
› de actie te beëindigen, of
› de looptijd ervan te wijzigen; en/of
› de voorwaarden van de actie te wijzigen.
De communicatie over de actie verloopt: schriftelijk via de website evi.be. Van Lanschot is niet
aansprakelijk indien communicatie m.b.t. deze actie, om een technische reden, in geval van
overmacht of om eender welke andere reden, niet of te laat ontvangen wordt.

Deelname
De volgende voorwaarden dienen vervuld te zijn om te kunnen deelnemen aan de actie:
› geen titularis of co-titularis zijn van een Evi Beleggersrekening op datum van 12 maart 2018; en
› een Evi Beleggersrekening openen tussen 12 maart 2018 en 15 mei 2018.
Een toegelaten deelnemer wordt hierna verder aangeduid als ‘Evi belegger(s)’.
Onder Evi beleggen klant wordt verstaan de titularis van een Evi Beleggersrekening.
Een Evi beleggen klant die (mede)titularis is van meerdere Evi Beleggersrekeningen, komt slechts
eenmaal in aanmerking voor de premie.
Een Evi belegger die een gezamenlijke Evi Beleggersrekening aanhoudt met een of meerdere andere
titularissen, komt eveneens slechts eenmaal in aanmerking voor de premie. In dit geval wordt als
één Evi belegger beschouwd zowel beide titularissen afzonderlijk, als de gezamenlijke
beleggersrekening op hun beider naam.
Elke Evi belegger die aan de actie deelneemt, erkent dit reglement te hebben ontvangen, te hebben
gelezen en te begrijpen.

Ontvangst van de premie
Een Evi belegger ontvangt een premie van €60 na het openen van een Evi Beleggersrekening.
Het ontvangen van de premie is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
-

De Evi belegger moet als geschikt bevonden worden om te kunnen beleggen. Indien een
kandidaat Evi belegger niet als geschikt bevonden wordt om te beleggen, kan hij geen
beleggersrekening openen en geen aanspraak maken op een premie.

-

Het totaal van de overschrijvingen naar de Evi Beleggersrekening van de klant dient
minimaal € 1.000 te bedragen, en het minimum per individuele overschrijving € 250.

-

De initiële inleg dient minimaal 12 maanden op de Evi Beleggersrekening belegd te blijven.

Verder gelden eveneens de andere voorwaarden voor het openen van een Evi Beleggersrekening
die vermeld zijn in het algemeen reglement Evi dat geraadpleegd kan worden op www.evi.be.

Betaling van de premie
De premie wordt in juni 2018, uiterlijk op 30 juni 2018 uitbetaald op de Evi Beleggersrekening.
Van Lanschot kan weigeren de vergoeding te betalen of kan de vergoeding terugvorderen indien er
is afgeweken van bovenstaande voorwaarden of in geval van misbruik.

Toepasselijke wetgeving
Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
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