RBTT Bank loterij reglement
Van 1 december 2008 tot en met 31 december 2009

Artikel 1: ORGANISATOREN
De naamloze vennootschap RBTT Bank N.V.(“RBTT Bank”) organiseert voor haar
rekening een loterij van 1 december 2008 tot en met 31 december 2009.
Artikel 2: DEELNAME
2.1
Deelname aan de loterij is opengesteld voor iedere natuurlijke persoon die tussen de
periode van 1 december 2008 tot en met uiterlijk 31 december 2009 bij RBTT Bank op
Curaçao een nieuwe hypothecaire lening aanvraagt en waarbij voorts uiterlijk per 31
december 2009 de hypotheekakte behorende bij de aangevraagde hypothecaire lening is
gepasseerd alsmede voor natuurlijke personen die op 1 december 2008 bij RBTT Bank op
Curaçao reeds een lopende hypothecaire lening hebben én uiterlijk op 31 december 2009 een
deelnameformulier bij RBTT Bank hebben ingevuld.
2.2
Op het moment dat de hypotheekakte is gepasseerd resp. de deelnemer met een (op
1 december 2008) reeds bestaande lopende hypothecaire lening zich hiertoe meldt bij RBTT
Bank, ontvangt de deelnemer een door RBTT Bank vervaardigd deelnameformulier dat
zowel door de deelnemer als door RBTT Bank moet worden ingevuld.
Deelnameformulieren die niet mede door RBTT Bank zijn ingevuld en voorzien zijn van een
door RBTT Bank aangebrachte kenmerk, zijn ongeldig.
2.3
Het door RBTT Bank vervaardigde deelnameformulier bestaat uit twee afzonderlijke
helften, die beiden ingevuld moeten worden. RBTT Bank behoudt voor haar eigen
administratie de ene helft van het deelnameformulier. De andere helft van het
deelnameformulier gaat naar de klant die het deelnameformulier vervolgens in de daarvoor
bestemde tombola plaatst.
2.4
Werknemers die in de periode van 1 december 2008 tot en met 31 december 2009 in
dienst zijn van RBTT Bank zijn uitgesloten van deelname aan de loterij.
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Artikel 3: TREKKING VAN DE WINNAARS
3.1
Elke maand met ingang van januari 2009 zal (op een door RBTT Bank te bepalen
dag) een trekking plaatsvinden van een winnend lot ten kantore van RBTT Bank aan de
Kaya Flamboyan 1. De trekking geschiedt door een medewerker van RBTT Bank onder
toezicht van minimaal 2 werknemers van RBTT Bank. In december 2009 zal de laatste
reguliere trekking van een winnend lot plaatsvinden. In januari 2010 zullen 3 “extra” loten
worden getrokken.
3.2
Direct na de trekking van de winnende loten uit de tombola’s, zal een
vertegenwoordiger van RBTT Bank controleren of de winnende deelnemers op dat moment
nog een hypothecaire lening hebben lopen bij RBTT Bank. Indien de hypothecaire lening
waarmee de deelname in de loterij is verkregen op het moment van de trekking reeds is
afgelost of te niet is gegaan, dan wordt het getrokken lot automatisch gediskwalificeerd en
wordt een nieuwe winnaar getrokken.
3.3
De winnaars van de loterij worden persoonlijk per telefoon en eventueel per e-mail
hiervan verwittigd. De winnaars geven (door invulling van het deelnameformulier) hun
uitdrukkelijke toestemming opdat RBTT Bank namen en beeltenis van de winnaars mogen
gebruiken zonder enige financiële of andere compensatie zulks in het kader van de
communicatie en de promotie van deze loterij.
3.4
De resultaten van de loterij worden tevens binnen 5 werkdagen na de trekking door
RBTT Bank in een aantal (door hen te bepalen) plaatselijke dagbladen gepubliceerd.
3.5
De winnaars moeten zich uiterlijk op 31 maart 2010 ten kantore van RBTT Bank te
Kaya Flamboyan 1 (Curaçao) melden. Winnaars die zich op 31 maart 2010 om 24:00 nog
niet hebben gemeld, worden geacht afstand te hebben gedaan van hun prijs met ingang van
1 april 2010. De desbetreffende prijs blijft dan definitief eigendom van RBTT Bank.
3.6

Over de uitslag is geen correspondentie mogelijk.

Artikel 4: PRIJZEN
4.1
De in totaal twaalf (12) prijzen die maandelijks verloot zullen worden, worden door
RBTT Bank uitgekozen en bekend gemaakt (de “Maandprijs”). Voor de Maandprijs komt
in aanmerking iedere natuurlijke persoon die tussen de periode van 1 december 2008 en de
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datum van de trekking bij de RBTT Bank op Curaçao een hypothecaire lening van minimaal
ANG 150.000,- heeft aangevraagd, en waarbij tevens vóór de datum van de trekking de
desbetreffende hypotheekakte is gepasseerd.
4.2
Verder worden 3 extra prijzen getrokken onder de andere (collectieve) groep
deelnemers te weten: a) zij die tussen de periode van 1 december 2008 en uiterlijk 31
december 2009 bij RBTT Bank op Curaçao een hypothecaire lening van minder dan ANG
150.000,- hebben aangevraagd, en waarbij tevens uiterlijk per 31 december 2009 de
desbetreffende hypotheekakte is gepasseerd alsook b) zij die op 1 december 2008 bij RBTT
Bank op Curaçao reeds een lopende hypothecaire lening hebben én uiterlijk op 31 december
2009 een deelnameformulier bij RBTT Bank hebben ingevuld. Deze extra prijzen bestaan uit
een bedrag van ANG 5.000,- elk, dat uitsluitend bestemd is voor de aflossing van de lopende
hypothecaire lening bij RBTT Bank.
4.4 RBTT Bank mag, zonder hiertoe op enigerlei wijze te zijn verplicht, naast de
hierboven genoemde prijzen nog aanvullende prijzen beschikbaar stellen. Deze
aanvullende prijzen evenals de deelnemers aan de loting van deze prijzen zullen tijdig
bekend worden gemaakt. Voor het overige zal dit Reglement onverkort op de loting van
de aanvullende prijzen van toepassing zijn.
4.5 De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.
Artikel 5: BESCHIKBAARSTELLING VAN DE PRIJZEN
5.1
RBTT Bank zal zo spoedig als mogelijk nadat de winnaar van de Hoofdprijs en de
drie extra prijzen (en eventueel aanvullende prijzen) bekend zijn gemaakt, overgaan tot de
overdracht van de Maandprijs danwel het administratief verwerken van de extra prijzen
zijnde de maandelijkse aflossingstermijnen van de desbetreffende hypothecaire lening tot en
met het bedrag van ANG 5.000,- (danwel het beschikbaar stellen van mogelijke aanvullende
prijzen). Alle kosten die met de overdracht van de prijzen zijn gemoeid, komen voor
rekening van RBTT Bank.
Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID
6.1
De aansprakelijkheid van RBTT Bank is strikt beperkt tot het toekennen van de prijs
welke daadwerkelijk en op geldige wijze is gewonnen. In geval RBTT Bank door
onvoorziene omstandigheden, dan wel overmacht, niet in staat is de betreffende prijs (tijdig)
toe te kennen / beschikbaar te stellen, is RBTT Bank gerechtigd de prijs, dan wel een
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alternatief van vergelijkbare waarde zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk toe te kennen /
beschikbaar te stellen.
6.2
RBTT Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen in
verband met de te late toekenning / beschikbaar stellen van de prijzen en ook niet voor
eventuele redelijkerwijs onvoorziene gebreken aan de prijzen. Alle prijzen worden door
RBTT Bank toegekend en door de winnaars aanvaard op een “as is, where is” basis.
6.3
RBTT Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de deelnames of de
deelnameformulieren niet zijn geregistreerd, onvolledig of onleesbaar zijn, dan wel niet
gecontroleerd kunnen worden.
6.4
Door deel te nemen aan de loterij verbindt de deelnemer zich ertoe alle schade en
verliezen die hij heeft veroorzaakt danwel heeft geleden door zijn deelname aan de loterij
dan wel door de prijs en het gebruik ervan – met uitzondering van de gevallen zoals voorzien
in de van toepassing zijnde wet – te aanvaarden en volledig voor zijn rekening te nemen en
RBTT Bank, haar dochterondernemingen en moederbedrijven, werknemers en
communicatieadviesbureaus volledig te vrijwaren van claims ter zake.
Artikel 7: TAAL & GESCHILLEN
7.1
Dit reglement is opgesteld in het Nederlands en Engels. In geval van geschillen
betreffende de interpretatie prevaleert de Nederlandse tekst.
7.2
Op onderhavig reglement is het Nederlands Antilliaanse recht van toepassing. Het
feit dat de deelnemer aan deze loterij deelneemt en een deelnameformulier heeft ingevuld,
houdt in dat hij volledig akkoord gaat met onderhavig reglement.
7.3
Alle geschillen voortvloeiende uit deze loterij worden voorgelegd aan het Gerecht in
Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao.
Artikel 8: KOPIE VAN ONDERHAVIG REGLEMENT
Een schriftelijke kopie van dit reglement wordt gratis toegezonden aan iedereen die hiertoe
het schriftelijk verzoek doet bij RBTT Bank, Kaya Flamboyan 1, Curaçao. Een schriftelijke
kopie van dit loterijreglement kan ook worden verkregen bij RBTT Bank, Curaçao.
***
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