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OFFICIEEL REGLEMENT  

VAN DE TOMBOLA VAN DE 14-DAAGSE 2015 VAN HET RODE KRUIS 

 

Tombola georganiseerd door het Belgische Rode Kruis ten voordele van zijn humanitaire ac-

ties.  KB III/42/CD.585.13-193 van 22 november 2013. 

Afhandeling trekking: 19 mei 2015 

 

1. Aan de nationale tombola van het Rode Kruis kan iedereen deelnemen die tijdens de 14-daagse 

van het Rode Kruis een sticker koopt van 5 euro.  De verkoop van de sticker loopt van donderdag 23 

april 2015 tot en met donderdag 7 mei 2015.  Deelnemen aan de tombola kan van donderdag 23 

april 2015 vanaf 15 uur tot en met zondag 17 mei 2015, 24 uur. 

 

De tombola staat onder toezicht van Meester Luc AMEELE, gerechtsdeurwaarder met kantoor te 1500 

HALLE, V. Baetensstraat 3. 

 

2. In het kader van de tombolavergunning van het Rode Kruis, KB III/42/CD.585.13-193, zullen 

648.745 stickers in omloop worden gebracht.  Op de achterzijde van een sticker staat een uniek tom-

bolanummer.  Per sticker van 5 euro kan men éénmaal deelnemen.  

 

De prijzenpot vertegenwoordigt een totale waarde van 28.970 euro. 

 

3a. Deelnemen aan de tombola kan schriftelijk, telefonisch en per sms. 

 

3b. Personen kunnen schriftelijk deelnemen aan de tombola.  Zij sturen - onder voldoende gefran-

keerde omslag - de originele achterzijde van de sticker of een kopie hiervan samen met de NAW-

gegevens (naam, adres, woonplaats) naar 'Rode Kruis - stickeractie' - Postbus 91 – 1930 Zaven-

tem.   De deelnemingsbewijzen moeten op bovengenoemd adres zijn toegekomen vóór zondag 17 

mei 2015.  Alle deelnemingsbewijzen die niet aangekomen zijn vóór zondag 17 mei 2015 op boven-

genoemd adres, kunnen niet deelnemen aan de trekking.  

 

3c. Personen die beschikken over een telefoontoestel met druktoetsen kunnen telefonisch deelne-

men.  Om deel te nemen dient men in de periode van 23 april 2015 vanaf 15 uur tot en met zondag 

17 mei 2015, 24 uur te telefoneren naar het nummer 0905/82 047 ( € 1 /oproep) voor de Neder-

landstalige deelnemers of naar het nummer 0905/82 043 (€ 1 /oproep) voor de Franstalige 

deelnemers.  Tijdens dit telefonisch onderhoud wordt hij/zij uitgenodigd om de vermelde instructies 

te volgen, zijn/haar uniek tombolanummer in te toetsen en zijn/haar privaat telefoonnummer  in te 

drukken.  Alle deelnemers die hun uniek tombolanummer intoetsen horen onmiddellijk of ze al dan 

niet gewonnen hebben.  Eén deelname kost 1 euro.   Er kan enkel deelgenomen worden met een 

Belgisch telefoonnummer. 

 

3d. Personen die beschikken over een gsm-toestel kunnen deelnemen per sms.  Om deel te nemen 

dient men in de periode van 23 april 2015 vanaf 15 uur tot en met zondag 17 mei 2015, 24 uur zijn 

tombolanummer per sms te sturen naar het nummer 6047 (€ 1 /SMS verzonden) voor de Neder-

landstalige deelnemers en 6043 (€ 1 /SMS verzonden) voor de Franstalige deelnemers.  Wie zijn 

uniek tombolanummer per sms doorstuurt, krijgt automatisch een gratis sms-bericht terug met de 

melding of hij al dan niet gewonnen heeft.  Eén deelname kost 1 euro.  Er kan enkel deelgenomen 

worden met een Belgisch telefoonnummer. 
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3e. Elk tombolanummer kan slechts één keer benut worden.  Per sms-bericht kan men slechts één 

uniek tombolanummer invoeren.  

De deelnemer verneemt dan onmiddellijk of hij/zij al dan niet gewonnen heeft. 

(Opgelet: bij schriftelijke deelname krijgt men enkel een bericht als men gewonnen heeft.) 

 

3f. Bij telefonische deelname aan de tombola worden enkel Belgische telefoonnummers aanvaard.  

Geheime nummers en kantoornummers mogen niet opgegeven worden.  Deze nummers verhinderen 

de opzoeking van de naam en adressen van de winnaars.  

 

4. Door deel te nemen aan de tombola kunnen volgende prijzen gewonnen worden: 

 

 30 trendy Lenovo tablets type Yoga ter waarde van 299 euro/stuks. Totale waarde: € 8.970. 

 

 Een waardebon ter waarde van € 15.000 voor de aankoop van een Dovy-keuken op maat.  

De bon is geldig op alle keukenmodellen van Dovy (incl. plaatsing en toestellen).  Deze prij-

zensponsoring is overdraagbaar, mits de rechtmatige winnaar dit ook zo schriftelijk bevestigt.  

De waardebon geeft recht op de prijs tot 31/12/2016.  Dat betekent dat de bestelbon voor 

de nieuwe keuken uiterlijk moet getekend zijn voor 31/12/2015.  De keuken kan - in onder-

ling overleg - later geplaatst worden - maar ten laatste tegen 31/12/2016. 

 

 Een luxueuze reis naar Mexico voor 2 personen in vijfsterren hotel Riu Tequilla (all inclusive)  - 

7 nachten, vluchten, transfers, alle taksen inbegrepen, (geldig van 1/06/2015 tot en met 

31/05/2016, met uitzondering van de maanden december 2015 en januari 2016) ( totale 

handelswaarde € 5.000 alles inclusief), geschonken door Jetair. 

  

Deze prijzen worden aangeboden onder de voorwaarden en geldigheid zoals vermeld op de 

prijs/waardebon of zoals de sponsor schriftelijk overeengekomen is met het Rode Kruis.  

  

5. De deelnemers geven de organisatoren en de sponsors van de tombola toestemming om hun per-

soonlijke gegevens (en foto voor de hoofdwinnaars) voor publicitaire-, wervings-, en 

communicatiedoeleinden te gebruiken.  Overeenkomstig de wet van 8 december 1992, meldt het 

Rode Kruis dat deze persoonlijke gegevens worden opgenomen in het bestand van het Rode Kruis, 

tenzij hierover tegenbericht ontvangen wordt.  Dit ‘recht tot verzet’ wordt op de sticker gedrukt.  

 

6. De toewijzing van de prijzen door de computer wordt gecontroleerd door gerechtsdeurwaarder 

Meester Luc AMEELE.  De trekking en de afhandeling van de trekking gebeurt op dinsdag 19 mei 2015 

onder toezicht van Meester Luc AMEELE, gerechtsdeurwaarder te Halle. 

In geval van overmacht, in geval er zich onvoorziene omstandigheden voordoen of in geval van be-

twisting zal hij alle beslissingen mogen nemen die nodig zijn om het goede verloop van deze actie te 

garanderen.  Zijn beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 

 

7. De prijzen die op 19 mei 2015 niet uitgeloot worden of prijzen van winnaars die niet geïdentifi-

ceerd kunnen worden of prijzen van winnaars die zich niet kenbaar hebben gemaakt vóór 21 

augustus 2015, blijven eigendom van de organisator, het Rode Kruis.  

 

8. De officiële bekendmaking van alle winnaars gebeurt op dinsdag 19 mei 2015 door de gerechts-

deurwaarder.  Vanaf 14 juni 2015 ligt een lijst met winnende tombolanummers ter inzage op de 

provinciale zetels en op de hoofdzetel van Rode Kruis-Vlaanderen. 

Een lijst met de winnende nummers vindt u op www.rodekruis.be vanaf 27 mei 2015. 

 

9. Wanneer een deelnemer verneemt dat hij of zij gewonnen heeft, wordt hem gevraagd om het ori-

gineel winnend tombolanummer zorgvuldig te bewaren, om het even op welke manier hij 

deelgenomen heeft.  Zonder het voorleggen van het origineel winnend tombolanummer aan het 

Rode Kruis kan de winnaar onder geen enkele voorwaarde aanspraak maken op zijn prijs.  

 

10. De winnaars worden door het Rode Kruis gecontacteerd vóór 19 juni 2015; met de vraag om hun 

origineel winnend tombolanummer naar de hoofdzetel van Rode Kruis-Vlaanderen (Stickeractie, 
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Motstraat 40, 2800 Mechelen) terug te sturen voor 19 juli 2015.  De waardebonnen worden aan de 

winnaars per aangetekende post bezorgd, nadat hun originele sticker is toegekomen op de hoofdze-

tel.  Het origineel winnend tombolanummer dient in het bezit te zijn van het Rode Kruis ten laatste 

voor 19 augustus 2015, zoniet vervalt de prijs en kan de winnaar onder geen enkele voorwaarde aan-

spraak maken op deze prijs. 

  

12. Over deze tombola wordt noch schriftelijk, noch telefonisch enige informatie verstrekt. 

 

13. De prijzen kunnen noch omgeruild, noch in speciën omgezet worden. 

 

14. Rode Kruis-Vlaanderen heeft het recht om de tombola te wijzigen, te onderbreken, vroegtijdig 

stop te zetten, of te annuleren als onvoorziene omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

15. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. verlies of vertragingen onder 

welke vorm dan ook, veroorzaakt door de post- of leveringsdiensten. 

 

16. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of 

welke schade ook die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname aan deze tombola. 

 

17. De organisatoren behouden zich het recht voor om eventuele foto’s van de winnaars voor publici-

taire doeleinden te publiceren.  

 

18. De organisatoren van de tombola wijzen alle verantwoordelijkheid af in geval van wijziging of 

annulering van de tombola als gevolg van overmacht. 

 

19. De deelname aan de tombola van het Rode Kruis impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding 

van dit reglement.  In geval van betwisting, zal de gerechtsdeurwaarder beslissen over alle niet in dit 

reglement vermelde of onvoldoende gedetailleerde bepalingen.  Tegen deze beslissing kan geen 

beroep ingediend worden. 

 

20. Het reglement van de tombola en een lijst van de winnende nummers kan aangevraagd worden 

bij Rode Kruis-Vlaanderen, Stickeractie, Motstraat 40, 2800 Mechelen. Deze aanvraag moet schriftelijk 

gebeuren en vergezeld zijn van een aan zichzelf geadresseerde, voldoende gefrankeerde omslag. 

 

 

 


