Tombola SOS Kinderdorpen
aangeboden door

WIENERBERGER
Officieel Reglement
1. De v.z.w. «SOS Kinderdorpen België - Villages d’Enfants Belgique», met maatschappelijke zetel
Gachardstraat 88 te 1050 Brussel, organiseert een tombola ten voordele van noodlijdende kinderen
op basis van het reglement Tombola SOS Kinderdorpen België, III/42/3687841, aangeboden door
Wienerberger NV.
2. De tombola loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, met dien verstande dat de
tombolanummers zullen worden toegekend van 1 januari 2020 tot 31 december 2020, en de
trekkingen worden georganiseerd van 1 januari 2020 tot 31 maart 2021. Het aanbod is geldig in
België en is uitsluitend bestemd voor de eindconsument.
3. In de twee Wienerberger toonzalen krijgen de bezoekers die hebben aangegeven dat ze willen
deelnemen een e-mail ter bevestiging van hun intentie tot deelname.
4. Om effectief aan de tombola deel te nemen moet de consument:
• Wienerberger materialen (gevelstenen, dakpannen of kleiklinkers) via een aannemer, een
handelaar of een bouwpromotor gedurende de tombolaperiode aankopen. In het geval van
aankoop van gevelstenen of kleidakpannen, moet de hoeveelheid gevelstenen of
kleidakpannen minimum 80 m² van eerste keus (geen loten) bedragen en bij een handelaar
naar keuze, gevestigd in België, aangekocht zijn. In het geval van aankoop van kleiklinkers,
moet de hoeveelheid kleiklinkers minimum 65 m² van eerste keus (geen loten) bedragen en bij
een handelaar naar keuze, gevestigd in België, aangekocht zijn;
• De materialen bestellen en laten leveren na de datum van ontvangst van de e-mail; Het adres
waar de Wienerberger-materialen verwerkt worden, moet in België gelegen zijn;
• Een kopie van de e-mail samen met een kopie van zijn aankoopfactuur waarop het type
gevelstenen, dakpannen of kleiklinkers, de aangekochte hoeveelheid en de datum van levering
duidelijk aangegeven zijn, vóór 31 maart 2021 bezorgen aan Wienerberger NV
Daarnaast geldt het volgende:
•
•

Per woning kan slechts één keer worden deelgenomen aan de tombola.
Het adres van de nieuwbouw of renovatie mag doorgegeven worden door Wienerberger NV als
referentie en eventuele foto’s van de woning in kwestie gebruikt worden als referentiefoto’s.

5. Aan iedere geldige deelname zal een tombolakans toegekend worden. Onvolledige of onleesbare
documenten zullen niet aanvaard worden.
6. Iedere particuliere bouwheer kan zoveel deelnemen als hij wil voor zover er aan de
deelnemingsvoorwaarden voldaan wordt.
7. Noch SOS Kinderdorpen België - Villages d’Enfants Belgique, noch Wienerberger kunnen
verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de vertraging van de verzendingen die aan
BPost toevertrouwd worden.
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8. Het prijzenpakket van de tombola is samengesteld uit 12 maal een kortingsbon van €600,00. Deze
prijzen mogen niet overgedragen worden.
9. Vanaf 1 januari 2020 zal elke maand één winnaar voor de twee toonzalen getrokken worden tussen
de inzendingen van die respectievelijke periode. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en
dienen binnen de 3 maanden na verwittiging hun prijs persoonlijk in de toonzaal af te halen. Doen
ze dat niet binnen deze periode, dan vervalt hun prijs.
10. Door zijn deelname aan de tombola, aanvaardt de toekomstige winnaar de publicatie van zijn
naam, adres en foto in de publiciteit of de persartikelen met betrekking tot deze tombola, zonder dat
dit een ander recht verleend dan de toekenning van zijn prijs.
11. Er wordt geen briefwisseling noch telefonisch gesprek gevoerd in verband met deze actie. Over elk
geschil dat niet uitdrukkelijk in dit reglement voorzien is, zal door een onafhankelijke bemiddelaar
beslist worden. Tegen die beslissing is geen beroep mogelijk.
12. Door hun deelname aan deze tombola, gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden
voorzien in dit reglement, dat beschikbaar is in de twee Wienerberger toonzalen en op de
Wienerberger website.
Opgesteld op 6 januari 2020.
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