REGLEMENT VAN DE BOIC-TOMBOLA
“Brussels Philharmonic – Unclassical Call”
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De BOIC-tombola “Unclassical Call” wordt georganiseerd ten bate van het Olympisch Comité, op basis van het
Koninklijk Besluit n°3202668 van 02/11/2017, in samenwerking met de VZW Brussels Philharmonic met hoofdkantoor
op het Eugène Flageyplein in 1050 Elsene (België) (KBO 0463.455.508).
De actie begint op 22.02.2019 om 08u00 CET en eindigt op 22.02.2019 om 20u00 CET.
Deelnemen aan de tombola houdt de volledige aanvaarding in van onderhavig reglement en dit zonder enig voorbehoud.
Het reglement kan geraadpleegd worden op http://bit.ly/bruphil.
Deelnemen aan de tombola is voorbehouden voor natuurlijke personen die minstens 18 jaar oud zijn en hun verblijfplaats
in België hebben. De medewerkers en de personeelsleden van de VZW Brussels Philharmonic, Brussels Airlines en
BBDO en hun familieleden (in de zin van de leden van eenzelfde gezin of personen die samenwonen onder hetzelfde
dak), die hebben meegewerkt aan de organisatie van deze actie, zijn uitgesloten van deelname aan deze tombola.
Zullen worden uitgesloten van deelneming: alle personen die georganiseerd samenwerken, of samenwerken in het kader
van een juridische of feitelijke vereniging, of op om het even welke andere manier, met het doel hun kans op succes te
vergroten.
Deelname aan de tombola gebeurt als volgt:
a. De deelnemer belt in de looptijd van de actie naar het gratis nummer 0800.23.008;
b.

Als alle lijnen bezet zijn dient de deelnemer later opnieuw te proberen. Er is geen wachtrij;

c.

Eenmaal aan de lijn bevestigt de deelnemer akkoord te gaan om na het gesprek een gratis sms te ontvangen
door op 1 te drukken;

d.

Indien de deelnemer hiermee niet akkoord is kan hij/zij op 2 drukken. Het gesprek wordt dan afgesloten met
een automatische boodschap en beëindigd. Er is dan geen sprake van een deelname. De beller komt dan niet
in aanmerking voor enige prijs;

e.

Als de deelnemer op 1 heeft gedrukt wordt er een geluidsopname afgespeeld;

f.

Wanneer de deelnemer inhaakt (het gesprek beëindigt), stopt de deelname;

g.

Als een deelnemer belt na de looptijd zal hij/zij een bericht horen dat de actie voorbij is.

Men kan één keer per persoon deelnemen. De identificatie van een unieke deelname zal gebeuren aan de hand van het
gebruikte Belgische mobiele telefoonnummer. Enkel de eerste deelname met dit nummer komt in aanmerking voor een
prijs. Bij vermoeden van meerdere deelnames door dezelfde persoon met verschillende telefoonnummers kan de
deelnemer uitgesloten worden.
De selectie van de winnaars gebeurt door een lottrekking. De modaliteiten waarop deze lottrekking gebeurt zijn
neergelegd bij gerechtsdeurwaarder Marc Vermeulen met kantoor gevestigd te 1180 Ukkel, Molièrelaan, 266.De
prijzenpot bestaat uit :
a. Hoofdprijs voor 1e plaats: 3 nachten hotel (excl. ontbijt) + vliegticket voor 2 personen ter waarde van 1400€
+ een duoticket voor het concert “Brussels Philharmonic @ Carnegie Hall” in New York op 16/03/2019.
b.

9.

Troostprijzen voor 2e t/m 6e plaats: een duoticket voor “Bruch, Roussel, Ravel” in Bozar, Brussel op zaterdag
2 maart om 20u00.

Uitreiking van de tombolaprijzen:
a. De 6 winnaars worden op 25/02/2019 gecontacteerd en zij zullen de prijs per e-mail ontvangen.
b.

De winnaars worden eerst gecontacteerd per sms. Daarna zullen ze worden opgebeld om hun e-mail adres te
vragen om alles schriftelijk te kunnen bevestigen.

c.

De winnaars worden gecontacteerd via het gsm-nummer waarmee ze hebben deelgenomen. Enkel Belgische
(landcode +32) gsm-nummers komen in aanmerking. Andere deelnames (vaste lijnen en/of andere landen)
zijn automatisch ongeldig.
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d.

Winnaars die telefonisch onbereikbaar zijn op 25/02/2019 en nog steeds tot 27/02/2019 verliezen alle
aanspraak op hun prijs.

e.

Het is de verantwoordelijkheid van de winnaar dat hij/zij de juiste gegevens doorgeeft als hij/zij per sms en
telefonisch wordt gecontacteerd. De VZW Brussels Philharmonic is niet verantwoordelijk voor eventuele
fouten in de gegevens (onjuist gsm-nummer, postadres, onjuist e-mailadres of onjuiste gegevens) waardoor
de winnaars niet zouden kunnen worden gecontacteerd of een gewonnen prijs niet opgestuurd of afgehaald
kan worden.

f.

Alle reizigers die naar de USA reizen dienen in het bezit te zijn van een internationaal paspoort. Voor de
USA moet dit paspoort geldig zijn tot de dag na je terugkeer in België.

g.

Alle reizigers zijn verplicht een elektronische reistoestemming (ESTA) te verkrijgen voordat zij aan boord
kunnen gaan van een vliegtuig of schip naar de Verenigde Staten. Aanvraag moet minstens 3 dagen op
voorhand gebeuren en kost 14 USD. Deze kost is niet voorzien in de hoofdprijs en de winnaar en zijn
reisgenoot moeten dit zelf organiseren.

10. De voorwaarden, de tijdstippen en afspraken in verband met de gewonnen prijs zullen uitgelegd worden in de e-mail
naar de winnaars. De winnaar verbindt zich ertoe om deze nauwgezet in acht te nemen, op straffe van annulering van de
winst. Ingeval de winst wordt geannuleerd, verliest de winnaar elk recht op de prijs en op om het even welke
compensatie in welke vorm ook.
11. Indien nodig behoudt de VZW Brussels Philharmonic zich het recht voor om de prijzen in te ruilen tegen een ander
cadeau met een vergelijkbare waarde. Geen enkele prijs zal kunnen worden ingeruild tegen de contante waarde ervan of
tegen om het even welk ander voorwerp, om het even welke andere dienst of om het even welk ander voordeel van
welke aard ook. De prijzen zijn persoonlijk en kunnen niet worden overgedragen of verkocht aan derden.
12. De VZW Brussels Philharmonic kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde levering of een
onjuiste werking van de prijzen die in het kader van deze actie worden gewonnen, zoals vertraging of annulatie van de
vlucht, verlies van bagage enz. De prijzen zullen in geen geval kunnen worden ingeruild tegen contant geld of in welke
andere vorm ook. Er kan geen schriftelijke of telefonische correspondentie worden gevoerd over het reglement, de
vragen, de uitvoering, het verloop en de verwerking van de tombola.
13.

De selectie van de winnaars kan op geen enkele manier worden betwist. De VZW Brussels
Philharmonic behoudt zich het recht voor om de organisatie van de onderhavige tombola volledig of gedeeltelijk te
beperken, op te schorten, te wijzigen, uit te stellen, uit te breiden, te annuleren of te delegeren, als onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden buiten de wil van de VZW om dat rechtvaardigen. De beslissingen van de VZW
Brussels Philharmonic zijn onherroepelijk. De VZW Brussels Philharmonic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
een dergelijke wijziging. Deelnemen aan de tombola houdt automatisch de aanvaarding zonder beperking van het
reglement van de tombola door de deelnemer in.

14.

De VZW Brussels Philharmonic en het BOIC kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle
feiten die niet toe te schrijven zijn aan De VZW Brussels Philharmonic en het comité, met name fouten met betrekking
tot de verzending van digitale documenten en de niet-ontvangst of de beschadiging ervan, de laattijdige levering ervan,
een overbezette telefoonlijn, eventuele slechte werking van de telefooncentrale of sms-gateway, enz.

15.

De organiserende bedrijven zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade geleden ten gevolge
van het genot van de gewonnen prijs.

16.

Het is streng verboden om de aangeboden tombolavoorzieningen te wijzigen of te proberen te
wijzigen, met name om er de resultaten of elk element dat de afloop van de tombola en de winnaars van een tombola
bepaalt, van te wijzigen.

17.

De VZW Brussels Philharmonic behoudt zich het recht voor om de gelijkheid van kansen tussen alle
deelnemers te doen naleven, met name langs juridische weg of naar wens via om het even welk ander middel.
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18. De gegevens zullen enkel behandeld en gebruikt worden door De VZW Brussels Philharmonic en het
Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport in het kader van het beheer van deze tombola en dit in overeenstemming
met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), zoals van kracht sinds 25 mei
2018. U hebt het recht om deze gegevens te raadplegen, te corrigeren en te schrappen op eenvoudig verzoek aan de
VZW Brussels Philharmonic met hoofdkantoor op het Eugène Flageyplein in 1050 Elsene. De gegevens van de
verliezende deelnames zullen worden vernietigd binnen 30 dagen na afloop van de tombola.
19. De gegevens zullen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, de promotie en de verkoop van de producten en
diensten van de VZW Brussels Philharmonic, en evenmin worden verkocht, uitgeleend, verhuurd of meegedeeld aan
derden, op welke manier ook, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.
20. De deelnemers geven toestemming voor alle controles met betrekking tot hun identiteit en hun gegevens. Elke
aanwijzing van een valse of onjuiste identiteit of een vals of onjuist adres brengt automatisch de uitsluiting van de
deelneming met zich mee.
21. De actie staat onder het gezag van gerechtsdeurwaarder Marc Vermeulen en Jacques Gielen, met kantoor te 1180
Ukkel, Molièrelaan, 266 . Bij een geschil zullen de beslissingen van meesters Gielen en Vermeulen onherroepelijk zijn.
22. In geval van fraude zal de toekenning worden geweigerd van de prijs die de deelnemer toekomt, onverminderd elke
latere gerechtelijke vervolging.
23. De winnaars aanvaarden uitdrukkelijk dat de VZW Brussels Philharmonic eventueel hun namen en hun foto publiceert
voor alle reclame- of promotiedoeleinden, zonder beperking van tijd of plaats, zonder enige financiële of andere
compensatie.
24. De VZW Brussels Philharmonic en het BOIC kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor alle aanvullende uitgaven
en/of verblijfs- of transportkosten - behalve de kosten waarvan in het onderhavige reglement uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat ze voor rekening worden genomen door De VZW Brussels Philharmonic. - die de winnaar eventueel
moet doen wegens zijn deelneming aan de actie, zijn aanvaarding van de prijs en het gebruik dat hij ervan zal maken.
25. Het onderhavige reglement wordt geregeld door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd
bij geschillen.
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