
OFFICIEEL REGLEMENT 

VAN DE TOMBOLA VAN DE STICKERACTIE 2020 VAN HET RODE KRUIS 

Tombola georganiseerd door het Belgische Rode Kruis ten voordele van zijn humanitaire acties. 

KB 3441279  van 13 september 2018. 

Afhandeling trekking: 20 mei 2020 

 

Artikel 1: Organisatie 

1.1.Deze Tombola 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,  ten voordele van zijn humanitaire acties (hierna: “Tombola”). 

1.2. Een kopie van dit Reglement is beschikbaar via volgende URL www.rodekruis.be/tombola dan wel 

op de exploitatiezetel van het Rode Kruis (Motstraat 40, 2800 Mechelen). Een kopie van het Reglement 

van de Tombola kan bovendien aangevraagd worden bij Rode Kruis-Vlaanderen, Stickeractie, 

Motstraat 40, 2800 Mechelen. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren en vergezeld zijn van een aan 

zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag. 

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

met studie te 1500 HALLE, V. Baetensstraat 3. 

1.4. De deelname aan de Tombola van het Rode Kruis impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding 

van dit Reglement.  

Artikel 2: Deelnemingsvoorwaarden 

2.1. Ieder meerderjarig persoon, die tijdens de 14-daagse van het Rode Kruis een Rode Kruissticker 

ontvangt via een brievenbusbedeling of koopt voor een bedrag van 5 EUR via www.koopdesticker.be 

kan deelnemen aan de Tombola aan de hand van het Tombolanummer dat zich op de achterzijde van 

de sticker bevindt. Er zullen in totaal 804.780 stickers in de omloop worden gebracht overeenkomstig 

de Tombolavergunning van het Rode Kruis (KB3441279).  

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

uitdrukkelijke toestemming hebben 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 Tombola 

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

2.3. De verdeling van de stickers loopt van dinsdag 28 april 2020 tot en met dinsdag 12 mei 2020 via 

bedeling in brievenbussen en via online verkoop op www.koopdesticker.be.  

2.4. Ieder persoon die een Rode Kruissticker heeft gekregen of gekocht via www.koopdesticker.be, kan 

vervolgens deelnemen aan de Tombola van dinsdag 28 april 2020 vanaf 00u01 tot en met zondag 17 

mei 2020 middernacht aan de hand van het tombolanummer dat zich op de achterkant van de sticker 

bevindt.  

2.5. Met één sticker kan slechts één maal deelgenomen worden aan de Tombola. Het is wel toegelaten 

om met meerdere stickers deel te nemen aan de Tombola. Met één telefoonnummer kan wel slechts 

één prijs worden gewonnen.  

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

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



deurwaarderskantoor) die betrokken zijn bij de organisatie van de Tombola 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 Tombola.  

Artikel 3: Prijzen 

3.1. De prijzenpot vertegenwoordigt een totale waarde van € 37.438 (incl. BTW) en bestaat uit 

volgende prijzen (hierna: “de Prijzen”):  

- 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 

2020. Dat betekent dat de bestelbon voor de nieuwe keuken uiterlijk moet getekend zijn voor 

31 december 2020. De keuken kan - in onderling overleg - later geplaatst worden - maar ten 

laatste tegen 31 december 2021. De waardebon is niet cumuleerbaar met andere commerciële 

acties. Een uitbetaling in cash is uitgesloten. 

- Eén waardebon ter waarde van € 479 (inclusief BTW) voor een gasbarbecue van het type 
Siesta 310 Black Edition van Barbecook. Een uitbetaling in cash 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 30 september 
2020. De waardebon is cumuleerbaar met andere commerciële acties op het ogenblik van de 
inruiling van de waardebon en niet omruilbaar in cash.   

- Eén waardebon ter waarde van 14.100 EUR (inclusief BTW) voor de aankoop Volkswagen up! 

1.0 44 kW (60 pk) 5 versnellingen manueel 2 deurs geschonken door SA D’Ieteren NV, afdeling 

Volkswagen Import. Deze prijzensponsoring is overdraagbaar, mits de rechtmatige winnaar dit 
ook zo schriftelijk bevestigt aan RKV. Een uitbetaling in cash is uitgesloten.  De waardebon kan 
ingeruild worden bij alle officiële Volkswagen concessiehouders in België.  

- Eén waardebon ter waarde van 2.999 EUR (inclusief BTW) voor Family Hub Koelkast  

(RS68N8941B1/EF) geschonken door Samsung Electronics Benelux B.V. Deze waardebon kan 
gebruikt worden om de koelkast te laten leveren bij de winnaar. Een uitbetaling in cash 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 2020. De waardebon is niet cumuleerbaar met andere commerciële acties.  

- 20 Combitickets Rock Werchter ter waarde van telkens €243 EUR (inclusief BTW) geschonken 
door Live Nation Festivals NV. De waardebonnen kunnen gebruikt worden voor de toegang 
tot het festival Rock Werchter dat doorgaat van 2 tem 5 juli 2020. Een uitbetaling in cash is 
uitgesloten. Deze prijzensponsoring is overdraagbaar, mits de rechtmatige winnaar dit ook zo 
schriftelijk bevestigt aan Rode Kruis-Vlaanderen. De toegangstickets geven recht op de prijs 
tot 5 juli 2020. Het toegangsticket is niet cumuleerbaar met andere commerciële acties. De 
toegangstickets kunnen niet worden ingeruild. 

 
3.2. 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. 

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

Artikel 4: Deelname 

4.1. Deelnemen aan de Tombola kan telefonisch of per sms. 



4.2. §1 Personen die beschikken over een telefoontoestel met druktoetsen kunnen telefonisch 

deelnemen. Om deel te nemen dient men in de periode van donderdag 28 april 2020 vanaf 00u01 tot 

en met zondag 17 mei 2020, middernacht te telefoneren naar het nummer 0905/82 047 (€ 1 /oproep) 

voor de Nederlandstalige 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.  

§2 Bij telefonische deelname aan de Tombola worden enkel Belgische telefoonnummers aanvaard. 

Geheime nummers en kantoornummers mogen niet opgegeven worden.  

§3 Eén deelname kost 1 euro. 

4.3. Personen die beschikken over een gsm-toestel kunnen deelnemen per sms.  

Om deel te nemen dient men in de periode van donderdag 28 april 2020 vanaf 00u01  tot en met 

zondag 17 mei 2020, middernacht zijn Tombolanummer per sms te sturen naar het nummer 6047 (€ 1 

/SMS verzonden) voor de Nederlandstalige 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. Per sms-bericht kan men 

slechts één 

uniek Tombolanummer invoeren. 

4.4. Elk Tombolanummer kan slechts één keer benut worden. Met één telefoonnummer kan slechts 1 

prijs worden gewonnen, nl. de prijs die als eerste werd gewonnen. 

4.5. In geval van telefonische deelname dan wel deelname per SMS, verneemt men onmiddellijk of 

hij/zij al dan niet gewonnen heeft.  

Artikel 5: Trekking 

5.1. De toewijzing van de prijzen staat onder toezicht en controle van gerechtsdeurwaarder Meesters 

Luc AMEELE en Gerda DEBREMAEKER.  

5.2. De aanduiding van de winnaars gebeurt als volgt: het Tombolanummer op de sticker van de 

deelnemer fungeert als toegangsnummer om te kunnen deelnemen aan de Tombola. De aanduiding 

van de winnaars gebeurt vervolgens afhankelijk van de datum of het tijdstip dat de deelnemer dit 

Tombolanummer belt of sms’t volgens de instructies in artikel 4 van het Reglement. De datum en het 

tijdstip waarop elke prijs kan gewonnen worden is op voorhand vastgelegd door Rode Kruis 

Vlaanderen.  

5.2. De afhandeling van de trekking gebeurt op woensdag 20 mei 2020 onder toezicht van Meesters 

Luc AMEELE en Gerda DEBREMAEKER. Op die dag zal de deurwaarder nagaan welke deelnemer op 

welke datum en tijdstip gebeld of ge-sms’t heeft en of dit overeenstemt met een prijs.  

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

niet kenbaar hebben gemaakt vóór 20 juli 2019, blijven eigendom van de organisator, het Rode Kruis. 

5.4. De officiële bekendmaking van alle winnaars gebeurt op vrijdag 22 mei 2020 door de 

gerechtsdeurwaarder. Een lijst met de winnende nummers vindt u op www.rodekruis.be vanaf vrijdag 

22 mei 2020. Vanaf vrijdag 29 mei 2020 ligt een lijst met winnende Tombolanummers ter inzage op de 



provinciale zetels en op de exploitatiezetel van Rode Kruis-Vlaanderen (Motstraat 40, 2800 Mechelen). 

Een kopie van de lijst van de winnende nummers kan bovendien aangevraagd worden bij Rode Kruis-

Vlaanderen, Stickeractie, Motstraat 40, 2800 Mechelen. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren en 

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

Artikel 6: Uitreiking van de prijzen 

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

origineel winnend Tombolanummer zorgvuldig te bewaren, om het even op welke manier hij 

deelgenomen heeft. Zonder voorlegging van het origineel winnend Tombolanummer aan het Rode 

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

6.2. De winnaars worden vervolgens door het Rode Kruis gecontacteerd vóór 20 juni 2020, met de 

vraag om hun originele sticker met winnend Tombolanummer naar de exploitatiezetel van Rode Kruis-

Vlaanderen (Stickeractie, Motstraat 40, 2800 Mechelen) terug te sturen tot uiterlijk 18 juli 2020 Het 

origineel winnend Tombolanummer dient in het bezit te zijn van het Rode Kruis ten laatste op 18 juli 

2020 om middernacht, zo niet vervalt de prijs en kan de winnaar onder geen enkele voorwaarde 

aanspraak maken op deze prijs. 

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 

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

zonder verhaal. 

7.2. Over deze Tombola wordt noch schriftelijk, noch telefonisch enige informatie verstrekt. 

7.3. 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 en naar eigen 

goeddunken. 

7.4. Indien één of meerdere bepalingen van huidig Reglement ongeldig of niet afdwingbaar blijken, 

dan blijven de overige clausules onverminderd van kracht. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

8.1. De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. verlies of vertragingen van 

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

8.2. 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. 

8.3. Rode Kruis Vlaanderen zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de Tombola geheel 

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

waar Rode Kruis Vlaanderen 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 Tombola onder de initieel voorziene 

omstandigheden bemoeilijkt. 

8.4. Rode Kruis Vlaanderen kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Tombola 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 

10.1. In geval van betwisting over de interpretatie of geldigheid van één of meerdere bepalingen van 

dit Reglement, zal de gerechtsdeurwaarder die de trekking heeft gecontroleerd beslissen over alle niet 

in dit Reglement vermelde of onvoldoende gedetailleerde bepalingen. Tegen deze beslissing kan geen 

beroep ingediend worden. 

10.2. Huidig Reglement wordt beheerst door het Belgisch recht. 

 

 

 

 

  



Gegevensbeleid 

Door deel te nemen aan de Tombola 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 Tombola op grond van de uitvoering van de overeenkomst die tussen Rode Kruis-

Vlaanderen en jou ontstaat door jouw deelname aan de Tombola.  

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

verlenen zoals een extern dataplatform en -portaal, callcenters, sms- en mailingdiensten en, 

softwareleveranciers. Indien je gewonnen hebt, verstrekt Rode Kruis-Vlaanderen tevens jouw 

gegevens aan de desbetreffende sponsor. 

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. 

 


