
 

   
 

 

   
 

WEDSTRIJDREGLEMENT 

VAN DE WEDSTRIJD VERBONDEN AAN DE STICKERACTIE 2022 VAN HET RODE KRUIS 

 

Rode Kruis-Vlaanderen organiseert een wedstrijd waarbij verschillende leuke prijzen te winnen zijn. 

Iedere persoon die tussen donderdag 21 april 2022 en donderdag 5 mei 2022 een sticker van de 14-

daagse stickeractie van het Rode Kruis heeft gekocht,      kan deelnemen aan de wedstrijd via de 

wedstrijdpagina door zich te registreren met een wedstrijdcode en door te antwoorden op de 

wedstrijd- en schiftingsvraag. Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met zondag 22 mei 2022 

middernacht. 

 

Artikel 1: Naam van de wedstrijd en wettelijke basis 

1.1.Dit reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd die wordt georganiseerd door het 

Belgische Rode Kruis/Rode Kruis-Vlaanderen, Instelling van Openbaar Nut, rechtspersoonlijkheid 

genietend overeenkomstig de wet van 30 maart 1891, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, 

Stallestraat 96 en met exploitatiezetel te 2800 Mechelen, Motstraat 40 (hierna: “Wedstrijd”). 

1.2. Het reglement is toegankelijk via www.koopdesticker.be/wedstrijd. 

1.3. De Wedstrijd staat onder toezicht van Luc AMEELE en Gerda DEBREMAEKER, 

gerechtsdeurwaarders met studie te 1500 HALLE, V. Baetensstraat 3. 

1.4. Deelname aan de Wedstrijd van het Rode Kruis impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van 

dit reglement.  

Artikel 2: Deelnemingswijze en -voorwaarden 

2.1. Ieder meerderjarig persoon met officiële woonplaats in België, die tijdens de 14-daagse (21 april 

2022 - 5 mei 2022) van het Rode Kruis een Rode Kruissticker koopt voor een bedrag van 5 EUR kan 

deelnemen aan de Wedstrijd aan de hand van een unieke wedstrijdcode die zich op de achterzijde van 

de sticker bevindt. De unieke wedstrijdcode geldt louter als toegangscode om te kunnen deelnemen 

aan de Wedstrijd. De wedstrijdcode op zich bepaalt geenszins of een deelnemer wint. 

2.2. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de Wedstrijd, indien en voor zover zij de 

uitdrukkelijke toestemming hebben van een van beide ouders of hun voogd. Indien de minderjarige 

deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de 

Wedstrijd worden ontzegd, dan wel kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen. 

2.3. Deelname aan de Wedstrijd is uitsluitend mogelijk door te registreren via de website 

www.koopdesticker.be/wedstrijd, jouw unieke wedstrijdcode, naam, woonplaats en e-mailadres in te 

geven in de periode van donderdag 21 april 2022 vanaf 07.00u tot en met zondag 22 mei 2022 

middernacht. Deelname via brief, mail, telefoon of via een ander communicatiemiddel is niet 

toegelaten.  

2.4. Om een prijs te kunnen ontvangen, en op straffe van uitsluiting, moet een deelnemer zijn correcte 

persoonlijke gegevens (naam, e-mailadres en woonplaats) en zijn unieke wedstrijdcode kenbaar 

maken bij de registratie op de wedstrijdpagina. 



 

   
 

 

   
 

2.5. Elke twijfel of onregelmatigheid met betrekking tot de identiteit van een deelnemer leidt tot zijn 

uitsluiting uit de wedstrijd en/of het afnemen van zijn prijs, zonder dat de deelnemer in kwestie 

daarvoor enige vergoeding van welke aard dan ook kan eisen. 

2.6. Per unieke wedstrijdcode kan er éénmaal worden deelgenomen. Elke deelnemer kan meerdere 

keren deelnemen door middel van meerdere stickers aan te kopen, maar kan slechts één prijs winnen.       

2.7. Personeelsleden van Rode Kruis-Vlaanderen of van ondernemingen die Rode Kruis-Vlaanderen 

ondersteunen bij de organisatie van de Wedstrijd (zoals het marketingbureau en het 

deurwaarderskantoor) die betrokken zijn bij de organisatie van de Wedstrijd alsook hun echtgenoot, 

wettelijk samenwonende partner, feitelijk samenwonende partner of ook partners die niet 

samenwonen en verwanten tot in eerste graad, kunnen niet deelnemen aan de Wedstrijd. 

Artikel 3: Looptijd van de Wedstrijd 

Deze wedstrijd loopt vanaf donderdag 21 april 2022 07.00u en eindigt op zondag 22 mei 2022 

middernacht. Deelnames die na dit tijdstip zouden binnenkomen, worden niet in aanmerking 

genomen. 

Artikel 4: Verloop van de wedstrijd 

4.1. Om te kunnen winnen, dient een deelnemer zich uiterlijk op zondag 22 mei 2022 middernacht 

online geregistreerd te hebben en de wedstrijdvraag correct te beantwoorden en de schiftingsvraag in 

te vullen en deelname te bevestigen. De winnaars zullen bepaald worden op maandag 23 mei 2022. 

De deelnemers die het correcte antwoord op de wedstrijdvraag gaven en het correcte antwoord op 

de schiftingsvraag het dichtst benaderen, winnen een prijs. In geval van een ex aequo, zal de 

deelnemer die als eerste zijn/haar antwoorden instuurde, de prijs winnen.  

4.2. Afgezien van hetgeen wordt gepost op de website of sociale media van Rode Kruis-Vlaanderen, 

website of sociale media van de partners, en van de mededelingen die worden gedaan aan de 

winnaars, wordt er over onderhavige wedstrijd geen enkele informatie van welke aard ook 

uitgewisseld per brief, telefonisch, per e-mail of via privé- berichten via de sociale media. In die context 

mag de ontstentenis van communicatie vanwege Rode Kruis-Vlaanderen absoluut niet worden 

beschouwd als de aanvaarding van een of ander standpunt van een deelnemer.  

Artikel 5: Prijzen 

5.1. De prijzenpot bestaat uit volgende prijzen (hierna: “de Prijzen”). Elke winnaar kan slechts 1 prijs 

winnen:  

-      Eén waardebon ter waarde van € 15.000 (incl. BTW) voor de aankoop van een Dovy-keuken 

op maat. Deze bon is geldig voor een volledig ingerichte keuken, inclusief toestellen, en is 

geldig op alle keukenmodellen van Dovy. De plaatsing van de keuken is inbegrepen. Deze 

prijzensponsoring is overdraagbaar, mits de rechtmatige winnaar dit ook zo schriftelijk 

bevestigt aan Rode Kruis-Vlaanderen. De waardebon geeft recht op de prijs tot 31 december 

2022. Dat betekent dat de bestelbon voor de nieuwe keuken uiterlijk moet getekend zijn voor 

31 december 2022. De keuken kan - in onderling overleg - later geplaatst worden - maar ten 

laatste tegen 31 december 2023. De waardebon is cumuleerbaar met andere commerciële 

acties. Een uitbetaling in speciën is uitgesloten. 

 



 

   
 

 

   
 

- 3 waardebonnen voor de aankoop van een Samsung koelkast geschonken door Samsung 
Electronics Benelux B.V. De totale waarde van de 3 waardebonnen bedraagt 5.547 EUR 
(inclusief BTW) en is voorzien voor volgende prijzen: 
 

▪ Prijs nummer 1 : (RS6HA8891B1/EF), Zwart Inox Family Hub koelkast met een 
RRP € 2899  

▪ Prijs nummer 2 : (RS68A8821B1/EF), Zwart Inox Amerikaanse koelkast met 
een RRP € 1699 

▪ Prijs nummer 3 : (RB36T605CB1/EF), Zwart Inox Combi koelkast met een RRP  
€ 949 

 

Deze waardebonnen kunnen gebruikt worden om de koelkast te laten leveren bij de winnaar. 

Een uitbetaling in speciën is uitgesloten. Deze prijzensponsoring is overdraagbaar, mits de 

rechtmatige winnaar dit ook zo schriftelijk bevestigt aan Rode Kruis-Vlaanderen.  De 

waardebon geeft recht op de prijs tot 31 december 2022. De waardebon is niet 

cumuleerbaar met andere commerciële acties. 

 
- 10  waardebonnen voor een verblijf van 3 dagen/2 nachten bij Disneyland Paris in het 

Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel incl. ontbijt en maaltijden voor 4 personen ter 
waarde van 2.975 EUR (inclusief BTW) per waardebon.  
Concreet ontvangt iedere winnaar:  

o 2 hotelvouchers (2 nachten) 
o 4 dagtickets (voor 4 personen, tickets geldig voor de 3 dagen) 
o 8 ontbijtvouchers (4 personen gaan 2x ontbijten) 
o 12 halfboard standard vouchers (4 personen gaan 3x lunchen) 
o 8 halfboard premium vouchers (4 personen gaan 2x avondeten) 
o Reservatiefiche 

De waardebonnen geven recht op hetgeen hierboven aangegeven. De hotelvouchers zijn  

enkel geldig voor een kamer voor 4 personen voor de geboekte nachten en bevat geen extra 

kosten zoals roomservice, telefoonkosten, verzekeringen, vervoer. 

De ontbijtvouchers geven toegang tot het ontbijtbuffet in het restaurant van het hotel. De 

maaltijdvouchers (standard en premium vouchers): zijn geldig in de restaurants vermeld op de 

voucher. De winnaars moeten zelf hun restaurants reserveren via de app, bij het inchecken of 

op het nummer +33 1 60 30 40 50 (dit kan al 2 maanden voor aankomst).  

Verblijf en vouchers zijn 1 jaar geldig na de datum van drukken en staat vermeld op de 

vouchers.  

De waardebonnen zijn niet cumuleerbaar met andere commerciële acties en uitbetaling in 

speciën is uitgesloten. 

De waardebonnen zijn overdraagbaar. 

 

- Vijf maal een tegoed van 100.000 Delhaize SuperPlus-Punten, geschonken door DELHAIZE LE 

LION / DE LEEUW COMM. VA. Deze SuperPlus-punten worden toegevoegd aan het SuperPlus-
account van de winnaar.  Heeft de winnaar nog geen SuperPlus-account, dan kan hij/zij dit 
account zelf aanmaken of de Customer Care dienst van Delhaize Le Lion / De Leeuw kan deze 
klant helpen met het aanmaken ervan en de punten vervolgens toekennen aan dit account. 
De geschonken punten kunnen omgeruild worden in producten, korting bij Delhaize of bij 
partners, of een schenking aan een goed doel. Meer toelichting hierover is beschikbaar op 
https://www.delhaize.be/superplusinfo#products. 

https://www.delhaize.be/superplusinfo#products


 

   
 

 

   
 

De SuperPlus-punten zijn geldig t.e.m. mei 2024. 
Er is slechts één winnaar per 100.000 Delhaize SuperPlus-Punten. Deze zijn niet 
overdraagbaar. De SuperPlus-Punten zijn niet cumuleerbaar met andere commerciële acties. 
Een uitbetaling in speciën is uitgesloten. De gewonnen punten kunnen uiterlijk op 30 juni 
2022 worden toegekend aan de het SuperPlus-account van de respectieve winnaars. Nadien 
zijn de punten verloren. 
 

- 50 duo tickets bij Disneyland Paris voor 1 dag / 2 parken (100 individuele tickets) ter waarde 
van 238 EUR (incl. BTW) per duo ticket.  
De duotickets zullen aan de hand van vouchers aangeboden worden. De tickets zijn voor 

1dag/2 parken per persoon. Reservatie dient men te maken op de website voor de gewenste 

dag: https://www.disneylandparis.com/nl-be/registreer-tickets/  

De prijs is overdraagbaar. 

De tickets zijn 1 jaar geldig na het drukken en staat vermeld op de tickets. De vouchers zijn 

niet cumuleerbaar met andere commerciële acties en uitbetaling in speciën is uitgesloten. 

 
5.2. De 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. De opgegeven 

waardes van de prijzen zijn slechts indicatief. Rode Kruis-Vlaanderen en haar sponsors zijn in geen 

geval gehouden om de prijs te compenseren bij een lagere waardering. 

5.3. De Prijzen kunnen noch omgeruild, noch in speciën omgezet worden. 

5.4. De Prijzen zullen worden uitgereikt aan de winnaars conform de in artikel 5.1. vermelde volgorde. 

Dit betekent dat de deelnemer die het correcte antwoord geeft op de wedstrijdvraag en het dichtst 

het correcte antwoord op de schiftingsvraag benadert, de eerste Prijs zal winnen en zo verder tot alle 

Prijzen uitgedeeld zijn. 

5.5. Iedere deelnemer kan slechts aanspraak maken op 1 prijs, ook al heeft hij deelgenomen met 

meerdere wedstrijdcodes. 

Artikel 6: Vaststelling en bekendmaking winnaars 

6.1. De vaststelling van de winnaars van de Prijzen staat onder toezicht en controle van 

gerechtsdeurwaarder Meesters Luc AMEELE en Gerda DEBREMAEKER en gebeurt op maandag 23 mei 

2022.  

6.2. De prijzen van winnaars die niet geïdentificeerd kunnen worden of prijzen van winnaars die zich 

niet of onvoldoende kenbaar hebben gemaakt, blijven eigendom van de organisator, het Rode Kruis. 

6.3. De winnaars worden uiterlijk op 31 mei 2022 persoonlijk verwittigd en uitsluitend via het e-mail 

adres dat zij opgegeven hebben bij de registratie van hun deelname. 

6.4. Indien een winnaar niet reageert op deze persoonlijke verwittiging en eenmalige herinnering 

(welke na 2 weken verzonden wordt naar het e-mailadres opgegeven bij de registratie van de 

deelname), vervalt zijn/haar recht op de prijs na het verstrijken van 1 maand te rekenen vanaf de 

datum dat de eerste verwittiging verzonden werd en blijft de prijs eigendom van de organisator, het 

Rode Kruis. 

Artikel 7: Overige bepalingen 

7.1. In geval van overmacht, in geval er zich onvoorziene omstandigheden voordoen of in geval van 

betwisting zal elke gerechtsdeurwaarder zoals vermeld in artikel 1.3  alle beslissingen mogen nemen 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.disneylandparis.com%2Fnl-be%2Fregistreer-tickets%2F&data=04%7C01%7CJan.Geldhof%40rodekruis.be%7Ca644aaed586f4883955e08d9e63aa20d%7Cead8488e5b944a8fa590e789b41346f6%7C0%7C0%7C637793961814245416%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=niwpJ%2BAo8vtuXGQaiOyPv%2FMRhgWSlO9ThHmbP3jXpbk%3D&reserved=0


 

   
 

 

   
 

die nodig zijn om het goede verloop van deze actie te garanderen. Zijn beslissingen zijn soeverein en 

zonder verhaal. 

7.2. Rode Kruis heeft het recht om de Wedstrijd te wijzigen, te onderbreken, vroegtijdig stop te zetten, 

of te annuleren als onvoorziene omstandigheden dat rechtvaardigen en naar eigen goeddunken. 

7.3. Indien één of meerdere bepalingen van dit reglement ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan 

blijven de overige clausules onverminderd van kracht. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1. Rode Kruis draagt geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. verlies of vertragingen van zendingen 

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

8.2. Rode Kruis kan 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 wedstrijd. 

8.3. Wie aan deze Wedstrijd deelneemt, wordt verondersteld om de specifieke eigenschappen en 

beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder op het vlak van het 

technische vermogen en van het risico voor verbreking van de internetverbinding, en, meer in het 

algemeen, inzake de risico’s die inherent zijn aan elke internetaansluiting en aan elke 

gegevensoverdracht via het internet, inzake de ontstentenis van enige beveiliging van bepaalde 

gegevens tegen mogelijke diefstal, en inzake de mogelijke besmettingsrisico’s door virussen op het 

netwerk. 

8.4. Noch Rode Kruis zelf, noch haar personeelsleden, noch derden waarop zij in het kader van 

onderhavige wedstrijd een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna wordt 

opgesomd: 

• gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet; 

• de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij van 

het mobiele netwerk; 

• de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische mankementen; 

• om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software; 

• om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de 

organisatie van onderhavige wedstrijd, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan de Wedstrijd, 

de bepaling van de winnaar en de toekenning van de prijs. 

8.5. Rode Kruis kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade 

die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding, van welke functioneringsstoornis dan 

ook, van de uitsluiting van deelnemers of van de beëindiging van de wedstrijd, om welke reden dan 

ook. Elke deelnemer aan onderhavige Wedstrijd is verplicht om alle vereiste maatregelen te treffen 

om zijn persoonlijke gegevens te beschermen en om de op zijn computer geïnstalleerde 

softwareprogramma’s te beveiligen tegen om het even welke vorm van beschadiging. Zowel het 

inloggen op de website van de Wedstrijd als de eigenlijke deelneming aan de Wedstrijd ressorteren 

onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf. 

8.6. Rode Kruis zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de Wedstrijd geheel of 

gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van redenen waar 



 

   
 

 

   
 

Rode Kruis geen controle over heeft (toeval of overmacht) of omwille van om het even welke andere 

gebeurtenis die door Rode Kruis Vlaanderen, volgens haar eigen discretie, beschouwd wordt als iets 

wat de uitvoering van de Wedstrijd onder de initieel voorziene omstandigheden bemoeilijkt. 

8.7. Rode Kruis Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Wedstrijd en de voorziene 

prijzen gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van de 

COVID-19 epidemie. Rode Kruis-Vlaanderen neemt in dit kader soeverein alle beslissingen die zij 

passend acht.  

 

Artikel 9: Betwistingen 

9.1. Huidig Reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van een geschil met betrekking 

tot de toepassing, geldigheid, uitvoering en naleving van deze Wedstrijd zullen partijen eerst trachten 

een minnelijke regeling te vinden. Indien binnen de maand na het ontstaan van het geschil geen 

minnelijke regeling bereikt kan worden, kan het geschil uitsluitend aanhangig gemaakt worden voor 

de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen.  

Gegevensbeleid 

Door deel te nemen aan de Wedstrijd bevestig je kennis te hebben genomen van ons gegevensbeleid.  

Rode Kruis-Vlaanderen, Motstraat 40, 2800 Mechelen verwerkt je persoonsgegevens als 

verwerkingsverantwoordelijke. Rode Kruis-Vlaanderen doet dit om je op de hoogte te houden over je 

deelname aan deze Wedstrijd op grond van de uitvoering van de overeenkomst die tussen Rode Kruis-

Vlaanderen en jou ontstaat door jouw deelname aan de Wedstrijd.  

Rode Kruis-Vlaanderen verstrekt jouw gegevens aan verwerkers die ondersteunende diensten 

verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal,  sms- en mailingdiensten en, softwareleveranciers. 

Indien je gewonnen hebt, verstrekt Rode Kruis-Vlaanderen tevens jouw gegevens aan de 

desbetreffende sponsor teneinde de prijs te kunnen uitreiken. 

Conform de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, heb je een recht tot inzage, verbetering, wissing, 

overdraagbaarheid en beperking van je persoonsgegevens. 

Je hebt ook een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. 

Jouw rechten kan je uitoefenen per brief (Rode Kruis-Vlaanderen, t.a.v. DPO, Motstraat 40, 2800 

Mechelen), per e-mail (DPO@rodekruis.be) of via telefoon (+32 15-44 33 86). 

Je kan ook steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 

1000 Brussel, contact@apd-gba.be, tel +32 2 274 48 00. 

 


