OCBS Tombola ten bate van de Belgische sport
KB 9/5/2018
Officieel REGLEMENT
‘Win een van de 800 trolleys of een reisbudget”
1 mei tot en met 1 juli 2019
Artikel 1: Algemene Bepalingen
Het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport (OCBS) gevestigd te 1020 Brussel, Boechoutlaan 9, hierna de
"ORGANISATOR" genoemd, organiseert, op grond van het K.B. n° 9/5/2018, een tombola (nr 3242015) ten bate
van de Belgische Sport met de steun van Beobank NV/SA, met hoofdzetel op de Generaal Jacqueslaan 263g,
1050 Brussel, België, ondernemingsnummer 0401.517.147 RPR Brussel, hierna "Beobank" genoemd.
Het huidige reglement van de actie ‘Tombola OCBS ten bate van de Belgische sport’ (beschikbaar op
www.beobank.be/wineentrolley) preciseert de regels en voorwaarden voor deelname aan de TOMBOLA. Wie
aan de TOMBOLA deelneemt, aanvaardt onvoorwaardelijk het huidige TOMBOLA reglement. Iedere deelnemer
wordt geacht de inhoud van dit reglement te hebben gelezen, het te begrijpen en zonder enig voorbehoud te
aanvaarden.
Artikel 2: Duur van de TOMBOLA
De TOMBOLA loopt van woensdag 1 mei 2019 tot en met maandag 1 juli 2019.
Artikel 3: Voorwaarden voor deelname
Alle kredietkaarthouders die tussen 1 mei en 1 juli 2019 minstens 5 aankopen doen met hun Beobank
kredietkaart, nemen automatisch deel aan de tombola.
5 aankopen = 1 kans
Per extra aankoop, hebt u 1 extra kans om te winnen.
Enkel kredietkaarthouders van wie de kaart nog actief is (niet afgesloten) op het moment van de lottrekking,
komen in aanmerking voor de tombola.
Eventuele onkosten die samengaan met de deelname (zoals – maar niet uitsluitend – verplaatsingskosten) zijn
volledig ten laste van de deelnemer. Ze kunnen niet worden verhaald op de ORGANISATOR.
Deelname aan de TOMBOLA is uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die op het ogenblik van
deelname hun wettelijke verblijfplaats in België hebben.
De ORGANISATOR behoudt zich het recht voor om aan iedere deelnemer een bewijs van zijn identiteit te
vragen.
Deelname aan de TOMBOLA is gratis. Deelnemers zijn in geen geval verplicht om een product of dienst van
Beobank aan te schaffen.
De medewerkers en personeelsleden van de ORGANISATOR en van andere bedrijven die bij de organisatie van
deze TOMBOLA betrokken zijn, mogen niet deelnemen. Afgevaardigde Beobank agenten en hun medewerkers,
alsook de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de ORGANISATOR of van andere bedrijven
die bij de organisatie van deze TOMBOLA betrokken zijn, zijn ook uitgesloten van deelname.
Artikel 4: Verloop van de TOMBOLA
Data van de actie: van woensdag 1 mei tot en met maandag 1 juli 2019. De deelnemer moet in die periode
minstens 5 aankopen doen met zijn kredietkaart om in aanmerking te komen voor de tombola.
De toekenning van de verschillende prijzen gebeurt op het einde van de tombola (lottrekking op 4 juli 2019).
Artikel 5: Prijzen en winnaars
De prijzen zijn:
800 trolleys
1x een reisbudget van 2.500€
Voor elk Beobank agentschap worden een aantal trolleys (van 2 tot 9) voorzien. Er zijn telkens 1 of
meerdere winnaars per Beobank agentschap.
De aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijzen kunnen niet worden betwist, om welke reden
ook, behalve bij bedrog of zware fout van de ORGANISATOR of van Beobank. Elk lot is overdraagbaar maar kan
in geen geval worden gestort, omgezet in cash of doorverkocht.
De winnaars van de TOMBOLA worden zo snel mogelijk en ten laatste 15 werkdagen na de lottrekking
persoonlijk op de hoogte gebracht, telefonisch of per e-mail. De prijs van de winnaars zal verstuurd worden naar
het agentschap van de klant of het dichtstbijzijnde Beobank agentschap.
Artikel 6: Verantwoordelijkheid
De ORGANISATOR is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit de
deelname aan de TOMBOLA, de prijsuitreiking en/of de aanvaarding van een prijs. Bij overmacht of elke andere
omstandigheid onafhankelijk van zijn wil behoudt de ORGANISATOR zich het recht voor om de TOMBOLA
volledig of gedeeltelijk uit te stellen, aan te passen, in te korten, te verlengen of stop te zetten. De
ORGANISATOR kan hiervoor in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld. Fouten in druk, spelling en
lay-out, of iets anders, technische of andere problemen rond of als gevolg van de TOMBOLA, kunnen niet

worden ingeroepen als reden voor om het even welke schadeloosstelling, verplichting of verantwoordelijkheid
van de kant van de ORGANISATOR. De ORGANISATOR kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een
technisch probleem dat de deelname aan de TOMBOLA verhindert of voor technische problemen die het
doorlopend en ononderbroken verloop van de TOMBOLA onmogelijk maken.
Artikel 7: Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Tenzij anders bepaald kan de informatie verstrekt in het kader van deze TOMBOLA worden verwerkt voor de
commerciële promotie van producten en diensten aangeboden door Beobank. Ook mag Beobank het
meegedeelde e-mailadres gebruiken om de gegevens waarover ze beschikt aan te vullen of te verbeteren. Elke
deelnemer beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van zijn gegevens. Hij kan zich op elk moment
verzetten tegen het gebruik ervan voor marketingdoeleinden. Hij kan deze rechten uitoefenen door zich te richten
tot: Beobank NV/SA, Verantwoordelijke voor de verwerking, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel - BTW
BE 0401.517.147 - RPR Brussel - IBAN: BE77 9545 4622 6142.
Artikel 8: Varia
Geen enkele communicatie over deze TOMBOLA wordt aanvaard, met uitzondering van de vraag naar het
volledige reglement.
Geen enkel gegeven dat uit de TOMBOLA voortvloeit of ermee in verband staat, mag worden gekopieerd,
vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de
ORGANISATOR.
Elke klacht over de huidige TOMBOLA moet u schriftelijk indienen in een brief aan Het Ontwikkelingscomité van
de Belgische Sport (OCBS) – Tombola ‘Win 1 van de 10 Ikea cheques van 250€’’, Boechoutlaan 9, 1020 Brussel.
Dit moet gebeuren uiterlijk zeven werkdagen na de vaststelling van het feit dat aanleiding geeft tot de klacht. En
ten laatste zeven werkdagen na de afsluiting van de TOMBOLA. Ook eventuele klachten die na de opgelegde
termijnen of niet schriftelijk worden ingediend, worden niet behandeld.
Artikel 9:
De TOMBOLA staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder J.M. Devosse die zal optreden als arbitraire
rechter.
Het reglement is, vóór het begin van de TOMBOLA, ter onderzoek overhandigd aan de gerechtsdeurwaarder.

