Wedstrijdreglement
“Wedstrijd: kras en maak kans op een duoticket voor de finale van De Mol”
Rode Kruis-Vlaanderen organiseert een kraslotenwedstrijd waarbij 141 duotickets te winnen zijn
voor de finale van De Mol op 05 mei 2019. Iedere donor die tussen 11 maart en 30 april 2019
geregistreerd wordt voor een donatie in een donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen of op een
mobiele bloedinzameling krijgt een kraslotje aangeboden bij de registratie.
Artikel 1 – Naam van de wedstrijd en wettelijke basis
Onderhavig reglement legt de voorwaarden vast van de wedstrijd “Wedstrijd: kras en maak kans
op een duoticket voor de finale van De Mol” die wordt georganiseerd door Belgische Rode KruisVlaanderen, 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. Het reglement is toegankelijk via
www.rodekruis.be/demol.
Artikel 2 - Deelnemingswijze
Deelneming aan onderhavige wedstrijd is uitsluitend mogelijk door het kraslotje te krassen
dat aan onze donoren aangeboden wordt in de periode van 11 maart tot 30 april 2019.
Indien je gewonnen hebt, dien je jouw persoonlijke winnaarscode te valideren via de website
www.rodekruis.be/demol en dit in de periode van 11 maart 2019 8u00 tot uiterlijk 30 april
2019 middernacht. Validaties van persoonlijke winnaarscodes die worden ingediend per
brief, via mail of via een ander communicatiemiddel/registratiemodule worden niet in
aanmerking genomen.
Artikel 3 - Looptijd van onderhavige wedstrijd
Onderhavige wedstrijd begint te lopen vanaf 11 maart 2019 en eindigt op 30 april 2019,
middernacht. Validaties van winnaarscodes die na dit tijdstip binnenkomen, worden niet in
aanmerking genomen.
Artikel 4 - Deelnemingsvoorwaarden
§1. Om te kunnen winnen, dient een deelnemer die een kraslotje met een winnaarscode
heeft, geregistreerd te zijn als donor voor een donatie van bloed, plasma of bloedplaatjes
in een donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen of mobiele collecte tussen 11 maart
2019 en 30 april 2019. In totaal zijn er 141 winnende kraslotjes in omloop.
§2. Om zijn duoticket te kunnen ontvangen, en op straffe van uitsluiting, moet een
deelnemer die een kraslotje met een winnaarscode heeft, zijn persoonlijke gegevens
kenbaar maken bij de validatie van zijn persoonlijke winnaarscode.
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§3. 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 winnaar in kwestie
daarvoor enige vergoeding van welke aard dan ook kan eisen.
Artikel 5 – Verloop van onderhavige wedstrijd
§1. In de periode van 11 maart tot 30 april 2019 ontvangt iedere donor die geregistreerd
wordt voor een donatie in een donorcentrum van Rode Kruis-Vlaanderen of op een mobiele
bloedinzameling een kraslotje bij de registratie.
§2. Om te kunnen winnen, dient een deelnemer binnen bovenvermelde periode geregistreerd
te zijn voor een donatie en te beschikken over een kraslotje met een winnaarscode. Om het
duoticket te kunnen ontvangen, dient de winnaar deze winnaarscode ten laatste 30 april 2019
voor middernacht online gevalideerd te hebben op www.rodekruis.be/demol.
§2. Afgezien van hetgeen wordt gepost op de website of sociale media van Rode KruisVlaanderen, website of sociale media van de partners, en van de mededelingen die worden
gedaan aan de winnaar, 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 6 – Uitsluiting
In het geval van misbruik, bewezen fraude, vermoeden van fraude of vermoeden van bedrog,
behoudt Rode Kruis-Vlaanderen zich formeel het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit
te sluiten van deelneming aan onderhavige wedstrijd en/of aan andere wedstrijden van Rode
Kruis-Vlaanderen. Die uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan het recht
van Rode Kruis-Vlaanderen om eventueel een integrale schadevergoeding te eisen van de
betrokken deelnemer(s).
Artikel 7 – Verwittiging van de winnaar
§1. De winnaars die hun persoonlijke winnaarscode correct gevalideerd hebben, worden
persoonlijk verwittigd, en uitsluitend per e-mail.
§2. Rode Kruis-Vlaanderen zal ervoor zorgen dat de winnaar voor 4 mei 2019 wordt verwittigd.
Onder geen enkel beding kan de prijs worden geruild tegen speciën of andere voordelen in
natura. Het is de winnaar verboden zijn prijs door te verkopen.
Artikel 8 – Prijs van onderhavige wedstrijd
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§1. De prijzen van onderhavige wedstrijd zijn de volgende:
Over de volledige wedstrijdperiode: 141 duotickets voor de finale van De Mol op 5 mei 2019 in
Kinepolis Antwerpen.
§2. In het geval van overmacht in hoofde van Rode Kruis-Vlaanderen, vervalt het recht op de
prijs, nl het duoticket voor de finale van De Mol.
§3. Rode Kruis-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de prijs niet ter
bestemming raakt (onjuist adres, e-mail wordt tegengehouden door spam-filter,…).

Artikel 9 - Verantwoordelijkheden
§1. Rode Kruis-Vlaanderen behoudt zich het recht voor om onderhavige wedstrijd hetzij in zijn
geheel, hetzij gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, met name –maar
niet uitsluitend- in onverwachte omstandigheden, buiten de wil van Rode Kruis-Vlaanderen, in
gevallen van overmacht of bij wijziging van het reglement. Wanneer er zich een wijziging, een
uitstel, een inkorting of een annulering zou voordoen, dan kunnen noch de deelnemers aan de
wedstrijd noch andere personen enig recht laten gelden op welke vorm van schadevergoeding
dan ook, evenmin kan Rode Kruis-Vlaanderen aansprakelijk gesteld worden.
§2. Wie aan onderhavige 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.
§3. Noch Rode Kruis-Vlaanderen 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.

§4. Rode Kruis-Vlaanderen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
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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 onderhavige actie als
de eigenlijke deelneming aan de wedstrijd ressorteren onder de volle en integrale
verantwoordelijkheid van de deelnemers zelf.

Artikel 10 – Bescherming van het privéleven
§1. Elke winnaar die zijn persoonlijke winnaarscode valideert, aanvaardt de
kennisgevingsclausule, toegankelijk via de wedstrijdpagina op www.rodekruis.be/demol.
§2. Elke winnaar die zijn persoonlijke winnaarscode gevalideerd heeft, heeft toegang tot zijn
persoonlijke gegevens. Hij heeft tevens het recht om die persoonlijke gegevens te laten
corrigeren na de wedstrijd en om zich te verzetten tegen het gebruik ervan.

Artikel 11 – Aanvaarding van het reglement
Wie aan onderhavige wedstrijd deelneemt, stemt in met dit reglement en voorts ook met alle
beslissingen die door Rode Kruis-Vlaanderen zouden kunnen worden genomen om de
promotieactie vlot te laten verlopen.
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