
1. De organisator  

Deze tombola wordt georganiseerd door VZW KSA 2070.  

2. Wie kan deelnemen?  

Iedereen die op volgend rekening nummer BE10 7510 0320 7104 een bedrag heeft gestort tussen de 

datums 30/04/2020 18:00 en 24/05/2020 12:00:00. De deelnemer moet minstens 18 jaar zijn op de 

dag van zijn of haar deelname. Er staat geen limiet op het aantal loten dat men kan kopen. 

3. De trekking  

De trekking van de winnende loten gebeurt op zondag 24/05/2020, vanaf 19 uur. Dit zal gebeuren 

door een videopost op de facebookpagina van de KSA Feesten. De winnende loten zullen 

geregistreerd worden door de organisatoren. Eerst wordt het lot voor de vierde prijs getrokken. 

Daaropvolgend voor de derde prijs en zo verder tot de eerste prijs. Aansluitend worden reserveloten 

getrokken. Hierbij volgen we dezelfde volgorde. De winnende loten zullen bekend gemaakt worden 

via de website van de KSA feesten (www.ksafeesten.be), het facebook evenement van de KSA 

Feesten (https://www.facebook.com/events/227653521879387/) en via de mailinglist waarover de 

KSA beschikt. 

4. De prijzen  

De winnaar moet de prijs aanvaarden zoals afgeleverd door de organisator. Hij/zij kan geen 

aanspraak maken op compensatie. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij incidenten 

die zouden voortkomen uit het aanvaarden of gebruiken van de prijs door de winnaar. 

1e prijs: SMEG Frigo 

2e prijs: BBQ voor 10 personen.  

3e prijs: Privé-diner bij de winnaar  

4e prijs: Een ontbijtmand voor 2 personen  

5. Opnametermijn  

Indien de winnaars niet tijdens het verloop van de trekking kunnen geïdentificeerd worden, krijgen 

deze de kans om zich kenbaar te maken tot en met zondag 28 juni om 18.00 u. Dit kenbaar maken 

gebeurt door contact op te nemen met de organisator. Zich kenbaar maken kan via het facebook 

evenement van de KSA Feesten (https://www.facebook.com/events/227653521879387/) of via e-

mail naar tombola@ksafeesten.be indien een winnend lot niet werd opgenomen voor zondag 28 juni 

om 18.00 u., gaat vanaf dat moment het desbetreffende reservelot van kracht. De winnaars van een 

reservelot dienen zich kenbaar te maken bij de organisator ten laatste op zondag 26 juli 2020 om 

18.00 u. Indien noch de eigenaar van het winnende lot, noch de eigenaar van het reserve lot zich 

kenbaar maakt behoudt de organisator zich het recht voor om de prijs niet uit te reiken.  

 6. Persoonsgegevens  

De persoonsgegevens van de winnaars worden door VZW KSA 2070 in een bestand opgenomen. 

Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van 

de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar 

van deze tombola. Elke winnaar heeft recht op inzage en correctie van de over zijn/haar bewaarde 

informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de 

bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer een mail naar 

tombola@ksafeesten.be. 
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7. Algemene bepalingen  

Iedere winnaar verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan de 

organisatoren de toestemming tot vermelding van zijn/haar volledige naam en foto op de website en 

facebookpagina van KSA Zwijndrecht en van  de KSA feesten. De organisator behoudt zich het recht 

voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de 

omstandigheden dit vereisen. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om te allen tijde 

deze tombola te wijzigen om technische of organisatorische redenen. De meest recente versie van 

het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld 

worden. De organisator houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de uitslag 

onherroepelijk en bindend is. Als het verloop van deze tombola door een technisch incident 

verstoord zou worden, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te 

neutraliseren. VZW KSA 2070 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou 

voortvloeien uit deze technische incidenten. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische 

(communicatie-)problemen kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan 

ook vanwege de organisatoren. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de 

organisatoren zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname 

aan deze tombola uit te sluiten. Door hun deelname aan de tombola verbinden de deelnemers zich 

tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze elke 

beslissing die de organisatoren treft. Dit reglement is enkel van toepassing op de online tombola die 

loopt van donderdag 30/04/20 en zondag 24/05/20. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de 

website van KSA Feesten en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in 

verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Over het tombolareglement, het verloop, 

de organisator en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen 

correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal 

mogelijk tegen de beslissingen van de organisatoren, die autonoom beslissen.  

Opgemaakt in Zwijndrecht, April 2020. 


