Reglement Tombola “Gratis ticket musical Troep 30/05
Stadsschouwburg Antwerpen”
Artikel 1 Organisatie
1.1. Mooimakers, een samenwerkingsverband tussen de OVAM, Fost Plus en de VVSG, gevestigd
te Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, organiseert een tombola i.s.m. Ontwikkelingscomité van
de Belgische Sport (O.C.B.S.) die de titel “Gratis ticket musical Troep van Studio 100 op 30/05 in
Stadsschouwburg Antwerpen” draagt (hierna “tombola”).
Mooimakers wordt hierna “organisator” genoemd.
1.2. De voorwaarden en modaliteiten van de tombola vormen het voorwerp van dit reglement
(hierna “Reglement”), beschikbaar op deze pagina of bij eenvoudig verzoek per e-mail naar
info@mooimakers.com.
Artikel 2 Duur
De tombola, die door de Mooimakers aangeboden wordt, geeft de gelegenheid aan het O.C.B.S. om acties
ten bate van de Belgische sport te ondernemen. K.B. n3242015 van 09/05/2018. Trekking 24/05/2019.
De tombola loopt van 10/05/2019 om 00u01 tot 21/05/2019 om 23u59.
Artikel 3 Voorwaarden om deel te nemen
3.1. Deelname aan de tombola is gratis en niet onderworpen aan enige aankoopverplichting.
3.2. Deze tombola zal uitsluitend plaatsvinden in Vlaanderen. De deelname aan deze tombola
staat open voor iedere fysieke persoon die de minimumleeftijd van 18 jaar bereikt heeft en die
gedomicilieerd is in Vlaanderen. Indien je onder de 18 jaar bent, moet je de toestemming
hebben van je ouders of wettelijk vertegenwoordiger om te kunnen deelnemen.
3.3. De tombola staat niet open voor de personeelsleden van Mooimakers, van haar partners of
andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige tombola. Ook niet
aan de personeelsleden van het samenwerkingsverband binnen Mooimakers.
3.4. Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze tombola de personen die
onder hetzelfde dak wonen als van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld
worden.
3.5. Elke deelnemer mag maximaal éénmaal deelnemen.
3.6. Deelnames die niet volledig of onjuist zijn, zullen worden geweigerd.
3.7. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren.
3.8. De tombola is onder toezicht van Meester Marc Vermeulen, Gerechtsdeurwaarder te Ukkel.
Bij betwisting zijn de beslissingen van Meester Vermeulen onherroepelijk.

Artikel 4 Verloop
4.1. Deelname aan de tombola gebeurt middels het registreren van ‘mijn stoep, propere stoep’
op www.mooimakers.be/actiekaart via deze 2 wegen:
- Een post op de Facebookpagina van Mooimakers die linkt naar deze URL:
https://mooimakers.be/actiekaart#troep
- Een banner op Mooimakers.be die linkt naar deze URL
https://mooimakers.be/actiekaart#troepbanner
4.2. Alleen de inzendingen die ontvangen zijn door de organisator vóór de sluiting van de
tombola op 21/05/2019 om 23u59 worden in beschouwing genomen.
4.3. De winnaars worden bepaald door de gerechtsdeurwaarder op basis van loting.
In totaal worden twaalf (12) winnaars geloot onder de deelnemers. Deze 12 winnaars krijgen elk
4 toegangstickets. Van deze 12 winnaars worden 2 winnaars geloot die een meet & greet krijgen
met de acteurs.
4.4. De deelnemer zal op de Facebookpost en de banner (aangemaakt door Mooimakers) die
het begin van de tombola aankondigen de link met het huidige reglement terugvinden en
kunnen raadplegen.
Artikel 5 Prijs
6.1. De te winnen prijzen zijn achtenveertig (48) tickets voor de Studio 100 musical “Troep”. De
tickets zijn geldig op 30/05/2019 in Stadsschouwburg Antwerpen , voor de voorstelling om 17u.
2 winnaars krijgen na de show een Meet & Greet met de acteurs van de Musical. Gedetailleerde
informatie zal via mail aan de winnaars meegedeeld worden.
6.2. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet ingeruild worden voor cash. De
organisator heeft het recht om het type geschenk te wijzigen. De organisator heeft tevens het
recht om het aantal geschenken te wijzigen naargelang het aantal deelnamen.
Artikel 7 Communicatie aan de winnaars
7.1. De winnaars worden ten laatste op 24/05/2019 via e-mail op de hoogte gebracht en
ontvangen de tickets voor de musical via e-mail. Het emailadres waarnaar de communicatie
wordt verstuurd, is het e-mail adres dat wordt ingegeven bij de registratie op
https://mooimakers.be/actiekaart#troep of https://mooimakers.be/actiekaart#troepbanner
Artikel 8 Bezwaar
8.1. Iedere deelname aan de tombola “Gratis ticket musical Troep van Studio op 30/05 in
Stadsschouwburg Antwerpen” impliceert de totale aanvaarding zonder voorbehoud van dit
reglement en van de beoordeling door de organisator van zijn interpretatie en de toepassing.
Geen enkele betwisting hiervan wordt in overweging genomen.

8.2. De niet-naleving van het reglement door de deelnemer, alsook elke betwisting van de
geldigheid, de tegenstelbaarheid of de toepasbaarheid van een of meerdere bepalingen ervan,
leidt automatisch tot de zuivere ongeldigheid van zijn deelname evenals tot het verlies van zijn
eventuele prijs, zonder dat de aansprakelijkheid van de organisator in het gedrang kan komen.
8.3. Klachten betreffende de tombola moeten schriftelijk binnen (7) werkdagen na het einde
ervan worden gericht aan Mooimakers via brief naar het adres van de organisator, met name
Mooimakers, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. Klachten kunnen nooit mondeling of
telefonisch worden behandeld. Klachten die niet tijdig worden ingediend, niet schriftelijk
werden geformuleerd of waarvan de auteur niet op naam kan geïdentificeerd worden, worden
niet behandeld.
8.4. Deelname aan “Gratis ticket musical Troep van Studio 100 op 30/05 in Stadsschouwburg
Antwerpen ” houdt de voorbehoudsloze aanvaarding in dat de beslissingen door de jury finaal
en bindend zijn en niet kunnen aangevochten worden.
8.5. In het geval van overmacht, bij niet voorziene gevallen of in het geval van betwisting, kan de
organisator alle nodige beslissingen nemen om het goede verloop van de tombola te
verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zijn niet voor beroep vatbaar.
8.6. De organisator heeft het recht om onaangekondigd de actie geheel of gedeeltelijk in te trekken,
te wijzigen, uit te stellen en te vervolledigen. Hij zal niet verantwoordelijk worden geacht en geen
enkele vergoeding kan opgeëist worden. Eventuele wijzigingen in het reglement worden
medegedeeld aan de winnaar via email. De deelnemers of enige andere personen kunnen geen
aanspraak maken op individuele informatie noch op schadevergoedingen en intresten. Indien de
organisator gedwongen zouden zijn om vroegtijdig een einde te maken aan de tombola, de tombola
te wijzigen of stop te zetten op grond van het niet passende gedrag van één van de deelnemers,
behoudt de organisator zich het recht voor om vergoeding van de daardoor geleden schade te
vorderen.
8.7. Indien fraude wordt vastgesteld of vermoed, onder welke vorm dan ook, zal de organisator
zich het recht voorbehouden de prijzen niet te verdelen aan de vastgestelde of vermoede
fraudeurs In zulke gevallen kan de organisator de betrokken deelnemers eveneens uitsluiten van
deelname aan toekomstige acties of tombola’s.
8.8. De organisatie is niet aansprakelijk voor foutieve en/of laattijdige en/of onvolledige
registraties noch voor enige netwerk- of andere problemen of storingen aan de
campagnepagina.
Artikel 9 Bescherming persoonsgegevens
9.1. De organisator verwerkt persoonsgegevens betreffende de deelnemers die aan haar
werden doorgegeven in het kader van de tombola in overeenstemming met de toepasselijke

wetgeving, inclusief Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer
van die gegevens (hierna de “GDPR"). Organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking
van deze persoonsgegevens.
9.2. In het kader van de tombola, verwerkt de organisator persoonsgegevens betreffende de
deelnemers, bijvoorbeeld identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres,
geboortedatum, adres, etc. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in het kader
van de tombola, onder meer om de winnaars te contacteren.
9.3. De organisator bewaart de persoonsgegevens zolang noodzakelijk is voor de verwezenlijking
van de hierboven beschreven doeleinden. Vervolgens kunnen de persoonsgegevens bewaard
worden voor archiveringsdoeleinden en/of het beheren van eventuele geschillen.
9.4. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens,
beschikt de deelnemer steeds over de mogelijkheid om verstrekte gegevens te raadplegen, te
verbeteren of te wijzigen. Bovendien heeft de deelnemer in de omstandigheden voorzien door de
toepasselijke wetgeving eveneens het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van diens
persoonsgegevens, het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen en het recht op
dataportabiliteit. Hiertoe volstaat het een eenvoudige schriftelijke aanvraag te doen naar het adres
van de organisator, met name Mooimakers, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of per e-mail naar
info@mooimakers.com. De betrokken dienst staat eveneens ter beschikking indien de deelnemer
niet of niet langer wenst dat zijn persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden worden
verwerkt.
9.5. Organisator heeft gepaste technische en organisatorische maatregelen getroffen om een op
het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen en zoveel mogelijk het volgende
voorkomen: (i) ongeoorloofde toegang tot of wijziging van persoonsgegevens; (ii) het oneigenlijk
gebruik of de openbaarmaking van persoonsgegevens; (iii) de illegale vernietiging of onbedoeld
verlies van persoonsgegevens. Door bevestiging van de verzending van persoonsgegevens,
erkent de deelnemer echter dat het versturen van persoonsgegevens op digitale of analoge
wijze niet zonder risico’s is.
9.6. Organisator behandelt persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie. Deze zullen niet
aan derden meegedeeld worden in het kader van andere situaties dan hier toegelicht zoals om
de beoogde doeleinden die hierboven gedefinieerd zijn te bereiken of in de voorwaarden
waaronder de wet dit vereist. Organisator kan persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen
voor zover die overdracht noodzakelijk is voor het verloop van de tombola of om te voldoen aan
enige wettelijke verplichtingen (inclusief fiscale verplichtingen).
9.7. De deelnemer is vrij om al dan niet zijn/haar persoonsgegevens te delen met de organisator
in het kader van de tombola. De weigering om persoonsgegevens mee te delen via
https://mooimakers.be/actiekaart#troep of https://mooimakers.be/actiekaart#troepbanner
kan er wel toe leiden dat het onmogelijk is om deel te nemen aan de tombola. De deelnemer

garandeert bovendien dat de door hem/haar meegedeelde gegevens correct, volledig en
actueel zijn.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. Behoudens in het geval van ernstige fout of opzet, kunnen noch de organisator, noch haar
personeel of derden waarop een beroep wordt gedaan in het kader van de tombola
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, rechtstreekse of onrechtstreekse,
ongeacht de aard ervan, die kan ontstaan naar aanleiding van, dan wel in het kader van de
deelname aan de tombola, of zouden voortvloeien uit de organisatie ervan, van de aanwijzing
van de winnaars of de toekenning (of niet-toekenning) van de prijzen ongeacht de oorzaak, de
oorsprong of de gevolgen ervan, zelfs wanneer de organisator geïnformeerd is over de risico's
van dergelijke schade.
10.2. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die
inherent zijn aan websites en/of aan het mailsysteem en het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn van
de één van deze elementen. De organisator kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor
een eventuele incompatibiliteit tussen de technologieën die in het kader van deze tombola
worden gebruikt, en de configuratie van het materieel en/of de software die de deelnemer
gebruikt.
10.3. De organisator kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld indien ingeval van
overmacht, gebeurtenissen buiten haar wil om of ingeval van gerechtvaardigde noodzaak, zij
ertoe gebracht wordt om de tombola in te korten, te verlengen, uit te stellen, te wijzigen of te
annuleren op eender welk moment indien de omstandigheden dit vereisen.
10.4. De prijzen en de rechten verbonden aan die prijzen voor de winnaars kunnen
onderworpen zijn aan voorwaarden van de uitgever van de prijzen.
10.5. De organisator wijst elke aansprakelijkheid af in het geval van verlies of diefstal van de
prijs, of in het geval van frauduleus handelen door een derde in verband met de tombola. In het
bijzonder is de organisator niet verantwoordelijk voor de verzending, de leveringstermijnen en
de ontvangst of het verlies van de prijs (tickets), in zoverre de verzending ervan door een derde
vennootschap wordt waargenomen (bijvoorbeeld Bpost).
10.6. Het gebruik van de door de organisator ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en
risico van de winnaars. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van dit
Reglement of de tombola voor het gebruik van de prijzen door de winnaars.

Artikel 11 Varia
11.1. De deelnemers verbinden zich ertoe om in het geval van klachten betreffende toepassing
of de uitlegging van de tombola eerst te proberen een minnelijke oplossing te vinden met de
organisator alvorens andere stappen te ondernemen.
11.2. Als een bepaling van het Reglement als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt,
behouden de overige bepalingen van het Reglement hun geldigheid. De organisator is
gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en
de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar
te zijn.
11.3. De eventuele geschillen zijn onderworpen aan het Belgische recht met toewijzing van de
rechtsbevoegdheid aan de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijke arrondissement
Antwerpen (afdeling Mechelen).

