WEDSTRIJDREGLEMENT
Reglement van de tombola Bebat gesteund door Natuurpunt en Natagora* - Actie 2021
Artikel 1 – Definities
1.1. Actie: wedstrijd zoals hierna onder artikel 2 is beschreven.
1.2. Actieperiode: de hierna in artikel 2.2. bedoelde periode waarin de deelnemer kan deelnemen aan
de actie.
1.3. Deelnemer: de persoon die deelneemt aan de actie en daar op grond van artikel 3 van deze
actievoorwaarden toe is gerechtigd.
1.4. Prijs: de hierna in artikel 5.1 beschreven prijs.
1.5. Bebat vzw, Walstraat 5, 3300 Tienen, België, gebruiker van deze actievoorwaarden en organisator
van de actie.
1.6. Winnaar: de deelnemer die op de hierna in artikel 4 vastgestelde wijze een prijs krijgt toegewezen.
Artikel 2 – Actie
2.1. De v.z.w. Bebat, Fonds Ophaling Batterijen, met maatschappelijke zetel te Walstraat 5 in 2200
Tienen, organiseert een inzamel-en recyclageactie bestemd voor de verbruikers van batterijen, en dit
binnen de grenzen van het Belgisch grondgebied. Deze promotie wordt gedynamiseerd door een
deelname aan de TOMBOLA* aangeboden door Bebat en georganiseerd ten voordele van de projecten
voor natuurbehoud van de organisatie zonder winstoogmerk Natuurpunt vzw, gezeteld te Coxiestraat
11, 2800 Mechelen met toelating van het Koninklijk Besluit nummer III/42/CD/585.13-436/6041/13 en
Natagora a.s.b.l., gezeteld nummer III/42/CD.585.13.437.
2.2 Actieperiode: 01/2021 tot en met 06/2021
Artikel 3 – Deelname
3.1. De deelname aan de TOMBOLA*, aangeboden door Bebat van 1 januari 2021 tot en met 30 juni
2021 is voorbehouden aan alle personen die in België gedomicileerd zijn met uitzondering van de leden
van het personeel van Bebat en Natuurpunt en Natagora, en de bedrijven NetBrussel, Sita/Watco,
Serveco, Lamesch, Lielens&Partners evenals de andere leveranciers van Bebat.
3.2. Tijdens de actie zal Bebat inzamelzakjes voor gebruikte batterijen uitdelen. Op elk zakje worden
instructies i.v.m. de deelname vermeld en is er een deelname formulier voorzien. Om deel te nemen
aan de tombola moet men 6 gebruikte batterijen in de inzamelzak steken en deze in één van de Bebat
verzamelpunten leggen (in winkels, op school of bij andere inzamelpunten). De verzamelpunten
kunnen geraadpleegd worden op de website van Bebat: www.bebat.be
De deelnemer moet zijn deelnemingsformulier correct invullen door leesbaar zijn naam en adres te
vermelden en ten laatste in één van de Bebat-inzamelpunten leggen op 30/06/2021.
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Ongeldig is elke inzamelzak die niet het gevraagde aantal batterijen bevat of waarvan de gevraagde
informatie werd doorstreept, onleesbaar of onvolledig is. De zakjes die pas na de afsluitdatum van de
op het zakje vermelde tombola worden binnengebracht, nemen automatisch deel aan de volgende
Bebat Tombola.
3.3. Elke deelnemer kan een onbeperkt aantal keren deelnemen in regel met de voorwaarden van de
promotie en dit reglement.
3.4. Elke maand zal er een nieuwe trekking plaatsvinden onder het toezicht van Mr. Luc Vandermarliere,
Gerechtsdeurwaarder te Tienen, uit de inzendingen van elke maand van de periode. Om de deelname
te verzekeren van de nog te verzamelen zakjes op 30 juni 2021 zal de gerechtsdeurwaarder de laatste
toekenning maar pas gedurende de maand juli 2021 uitvoeren.
3.5. Bebat informeert de deelnemers aan de tombola dat de persoonsgegevens, bekomen via de
inzamelzakjes enkel dienen om de winnaar of winnaars te bepalen zonder effectieve verwerking bij
uitzondering van de bekendmaking op de website bebat.be en diverse kanalen.
3.6. Deelnemen aan de TOMBOLA* impliceert de volledige aanvaarding van dit reglement. Het
reglement kan worden bekomen bij Betbat op eenvoudig schrijftelijk verzoek aan “TOMBOLA Bebat
2021”, mits toevoeging van een reeds geadresseerde en voldoende gefrankeerde retourenvelop.
Artikel 4 – Winnaar
4.1. Elke maand zullen er 10 winnaars getrokken worden waarvan 5 Nederlandstalige en 5 Franstalige.
4.2. Er zal slechts één prijs per gezin worden uitgereikt voor elke maandelijkse toewijzing. Alle
winnaars zullen persoonlijk schriftelijk worden gewaardschuwd en hun prijs ontvangen op het
gecommuniceerde adres dat door de deelnemer is ingevuld op de zakjes.
4.3. Bebat behoudt zich het recht voor, voor informatieve of promotionele doeleinden, gebruik te maken
van naam en adresgegevens van winnaars. Dit recht kan ook worden doorgegeven aan het
promotiebureau.
4.4. De lijst met winnaars (naam, voornaam en woonplaats) kan worden ingekeken bij Bebat, Walstraat
5, 3300 Tienen. Deze lijst verschijnt ook na elke maandelijkse toewijzing op de Bebat-website
www.bebat.be en op de facebookpagina.
Artikel 5 – Prijs
5.1. De dotatie van deze tombola wijzigt regelmatig en wordt aangekondigd op onze website:
www.bebat.be/nl/tombola
5.2. De prijs die gewonnen kan worden is deze die geldig is op het moment van de trekking. De prijzen
kunnen niet worden omgewisseld of in geld worden opgevraagd. Bij uitputting van stock, kunnen alle
prijzen worden vervangen door een gelijkwaardige prijs. Winnaars kunnen hun prijs afstaan aan een
derde die dan automatisch onderhavig reglement aanvaardt. Natuurpunt, Natagora en Bebat kunnen
niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de prijzen. Enkel de garantie van de fabrikant
geldt. De prijzen worden bij de winnaars thuis afgeleverd.
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5.3. Behalve de uitzondering in artikel 3.6. van het huidig reglement, zal geen enkele schriftelijke of
telefonische communicatie in verband met deze TOMBOLA* worden gevoerd.
Artikel 6 – Uitsluiting aansprakelijkheid
6.1. Bebat is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten, aanvullende uitgaven die de deelnemer
zou moeten maken in verband (met het uitkeren of gebruik van) de prijs.
6.2. Bebat behoudt zich het recht voor om de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of vroegtijdig te
beëindigen, zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Bebat kan doen gelden indien de
wedstrijd geen doorgang kan vinden of de modaliteiten ervan dienen aangepast, ongeacht de reden
voor zulke beëindiging of aanpassing. Over dergelijke wijziging of beëindiging wordt geen
correspondentie gevoerd (bv. briefwisseling, e-mail en/of telefoongesprek). Alle bijkomende
mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
6.3. In de mate toegelaten door de van toepassing zijnde wetgeving wordt de aansprakelijkheid van de
organisator voor ongevallen of schade, ongeacht de oorzaak of de aard, die voortvloeien uit de
toekenning of het gebruik (door een deelnemer of door derden) van de prijs of uit deelname aan deze
wedstrijd, uitgesloten, met inbegrip van alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan
overmacht, problemen met internet, netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve
invoer van gegevens.
6.4. Bebat geeft geen enkele garantie met betrekking tot de uitgekeerde prijs en sluit iedere
aansprakelijkheid (behoudens opzet of grove schuld) ter zake uit. Bebat is niet aansprakelijk voor
eventuele gebreken van de prijs, indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de
(vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs.
6.5. Druk-, spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke
verplichtingen dan ook in hoofde van de organisator.
6.6. Geen van de vooraf genoemde partijen kan verantwoordelijk worden gesteld als, in geval van
overmacht de modaliteiten van de TOMBOLA* ten dele of geheel dienen te worden aangepast wanneer
deelnemingsbewijzen worden vernietigd of verloren gaan.
Artikel 7 – Privacy
7.1. Alle persoonsgegevens die in het kader van de actie van deelnemers worden verkregen worden
strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
7.2. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de wet van
11 december 1998), stelt de organisator de deelnemers hierbij op de hoogte van het feit dat hun
persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in voormelde wet) zullen worden opgenomen in een bestand
dat door de organisator of een met de organisator verbonden onderneming zal worden gebruikt met
het oog op het goede verloop van de wedstrijd. De persoonsgegevens van de deelnemers worden enkel
in het kader van de wedstrijd gebruikt en zullen niet worden doorgegeven aan niet met de organisator
verbonden ondernemingen.
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Hierbij wordt de voornoemde wet op de privacy en de wet op de elektronische handel (met name de
wet betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij van 11
maart 2003) strikt nageleefd. Overeenkomstig de voornoemde wet op de privacy hebben deelnemers,
overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten dienaangaande opgenomen in de wet, toegang tot
de persoonsgegevens die aangaande hun persoon in voormeld bestand zijn opgenomen, evenals het
recht om verbetering van eventuele foute vermeldingen of schrapping van de persoonsgegevens te
vragen.
7.3. Deelnemers aanvaarden door hun deelname aan de wedstrijd dat hun naam gepubliceerd kan
worden door de organisator, alsook hun identificatie als deelnemer en/of als winnaar van de wedstrijd.
Artikel 8 - Klachten
8.1. De organisatoren, bij monde van meester Luc Vandermartiere, Gerechtsdeurwaarder te Tienen,
belast door Bebat met de supervisie van de tombola, zullen soevereien en zonder beroep elke klacht
behandelen die zich in verband met de TOMBOLA* aangeboden door Bebat zou kunnen voordoen
evenals all-in het reglement niet voorziene opwerpingen. Elke poging tot vervalsing of misbruik zal
worden bestraft met permanente uitsluiting voor deze wedstrijd en voor alle mogelijke wedstrijden in
de toekomst.
8.2 Met vragen, klachten of opmerkingen kan men zich wenden tot het social media management van
Bebat via een privébericht op de sociale mediapagina van Bebat of via het emailadres:
marketing@bebat.be
Artikel 9 – Slotbepalingen
9.1. Bebat is gerechtigd deze actievoorwaarden (zonder opgave van reden) te wijzigen of de actie te
annuleren.
9.2. Op deze wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit
voortvloeien of enigszins verband houden met de wedstrijd of de website worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechter te Antwerpen. Deze beslecht het geschil op soevereine wijze en zijn
beslissing is bindend voor de deelnemers. De partijen zullen niettemin proberen het eventuele geschil
in der minne te regelen alvorens het te onderwerpen aan de bevoegde rechter.
9.3. Facebook kan op geen enkele wijze geassocieerd worden met de promotie. Facebook voert deze
op geen enkele wijze uit en ondersteunt deze actie niet. Facebook kan niet verantwoordelijk gesteld
worden bij eventuele geschillen en/of problemen.
* TOMBOLA Natuurpunt: K.B. III/42/CD.585.13-436/6041/13
* TOMBOLA Natagora: K.B. III/42/CD.585.13-437
Laatste datum wijziging: 19-01-2021
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