
Reglement Tombola Everything Old On Wheels 
 

Artikel 1 – Doel van het reglement  
 
Dit reglement bepaalt alle modaliteiten voor de Tombola Van Everything Old On Wheels 
2022. Deze wordt georganiseerd ten voordele van de goede doelen die dit jaar door Rotary 
Club Diest en Rotaract Club Diest geselecteerd werden : Kom Op Tegen Kanker, Stop 
Parkinson, Afrodidact, The Great Green Wall en De Ark Oosterlo.  Alle opbrengsten van deze 
Tombola gaan integraal naar voormelde goede doelen. 
 
Artikel 2 – Tombolaprijzen  
 
De prijzen zijn de volgende:  
 

1) Een E-Step van Mercedes (geschonken door VDH Groep) 
2) Een stadsfiets (geschonken door Ride) 
3) Een waardebon om met 6 personen naar de Escape Room Baron Beeckmans te gaan. 
4) Een waardebon van 100,00 € van Juwelen Coolens 
5) Een fietshelm (geschonken door Ride) 
6) Een fietstas (geschonken door Ride) 
7) Een rugzak in de kleuren van het F1-team Petronas (Mercedes) 
8) Een stijlvolle wijnset (kurkentrekker, en mooie flessenstop in vorm van 

versnellingspook). 
9) Een functionele handdoek van Mercedes 
10) Een functionele handdoek van Mercedes 
11) Een geurkaars van Bloemen Karo 
12) Een droogboeket van Bloemen Karo 
13) Een kaarsenpakket van Bloemen Karo 
14) Een gereedschapskist, met professionele waterpas, werkhandschoenen en LED-lamp 

van Brico Diest  
15) Een draadloze deurbel en LED-lamp van Brico Diest 
16) Een pakketje school/kantoormateriaal geschonken door Klavertje Vier te Diest 

 
De winnaars zullen, per deelname, één van de voorgaande prijzen kunnen winnen. 
  
Artikel 3 – Deelname aan de Tombola  
 
Elke natuurlijke persoon die gedomicilieerd is inhet  Koninkrijk België en minstens 18 jaar 
oud is.  
 
Artikel 4 – Verkoop van de loten 
 
De loten worden uitsluitend verkocht op en tijdens het event Everything Old On Wheels dat 
van 2 tot en met 4 september plaatsvindt op de Citadel van Diest.  
 
Artikel 5 – Opbouw van de Tombola  
 



Er worden maximaal 6.000 loten verkocht, genummerd van 0001 tot 6000.   
Enkel de verkochte loten worden in de trekking geplaatst.  
 
Artikel 6 – Trekking van de winnende loten  
 
De trekking van de winnende loten zal gebeuren in het bijzijn van 2 getuigen die geen deel 
uitmaken van de organisatie en die niet hebben deelgenomen aan de tombola.  
Het eerste lot dat getrokken wordt wint de eerste prijs. Het tweede getrokken lot wint de 
tweede prijs. Enzovoort. 
 
Artikel 7 – Toekenning van de prijzen  
 
De winnende loten worden op de website van het event Everything Old On Wheels 
(www.everythingoldonwheels.com) bekendgemaakt vanaf 6 september 2022. 
 
De houders van de winnende loten dienen zich steeds te melden bij de Organisatie via e-mail 
gericht aan : info@everythingoldonwheels.com. 
 
Alle prijzen dienen afgehaald te worden bij de Organisator, te Diest, op het adres dat via e-
mail gecommuniceerd zal worden aan de winnaars, met uitzondering van : 

- De prijzen met nummers 2), 5) en 6) dienen afgehaald te worden bij Ride te Diest, 
Nijverheidslaan 21  

- De prijzen met nummers 11), 12) en 13) dienen afgehaald te worden bij Bloemen 
Karo te Diest, Koningin Astridlaan 60. 

 
De prijzen zullen uitsluitend overhandigd worden na voorlegging van het originele winnende 
lot en de bevestigingsmail van de Organisatie. 
  
De prijzen kunnen afgehaald worden tot en met 8 oktober 2022. Indien de prijzen tegen die 
datum niet afgehaald werden vervallen ze en komen de prijzen terug toe aan de 
Organisator, die ze evenwel uitsluitend opnieuw ten voordele van een goed doel zal 
aanwenden. 
 
Artikel 8 – Persoonlijke gegevens  
 
De Organisatie behandelt de persoonlijke gegevens die zijn meegedeeld door de winnaars 
naar aanleiding van hun deelname aan de Tombola.  
De meegedeelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om in rechtstreeks contact te 
treden met de winnaars teneinde de prijzen te kunnen overhandigen.  
Er worden geen gegevens van de winnaars bewaard door de organisatie. 
 
Artikel 9 – Verantwoordelijkheid  
 
De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien haar 
communicatie niet zou aankomen in de mailbox van de Deelnemer, doordat het e-mailadres 
niet meer actief is, doordat de boodschappen van de Organisator beschouwd worden als 

http://www.everythingoldonwheels.com/
mailto:info@everythingoldonwheels.com


ongewenst, door elke andere technische reden zonder toedoen van de Organisator, 
betreffende de mailbox van de Deelnemer en/of zijn of haar internetverbinding.  
 
De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de foutieve 
communicatie van de gegevens van de Deelnemers, zijnde een foutief of ongekend adres, e-
mailadres of telefoonnummer.  
De Organisator, zijn personeel of derden op wie beroep gedaan wordt door de Organisator 
in het kader van de Tombola, kunnen, met uitzondering in geval van opzet, in geen enkel 
geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die verband houdt met de deelname 
aan de Tombola, rechtstreeks of onrechtstreeks, lichamelijk of niet, veroorzaakt aan 
personen, Deelnemers of aan hun uitrusting (hardware en software), aan de winnaars, meer 
bepaald naar aanleiding van de deelname aan de Tombola of tijdens de prijsuitreiking. De 
Organisator kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor eigen risico’s met betrekking 
tot het gebruik van internet of e-mail, en meer bepaald, hij zal in geen geval 
verantwoordelijk zijn voor schade opgelopen door elektronische apparatuur van de 
Deelnemers tijdens de deelname aan de huidige Tombola.  
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of 
leveringsfouten van de prijzen. In geval van blijvende schade van de leverancier, 
bijvoorbeeld in geval van faillissement, kan van de Organisator niet verwacht worden zelf de 
levering op zich te nemen, noch een schadevergoeding te voorzien aan de winnaar.  
De Organisator kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade die het 
gevolg is van het gebruik van de prijzen.  
Aangezien de manier van communiceren uitsluitend op elektronische wijze gebeurt, is het 
aan de Deelnemers om het nodige te doen wat betreft de instellingen van hun mailbox zodat 
de berichten van de Organisator niet geweigerd worden en om regelmatig, als het geval zich 
voordoet, de map “ongewenste e-mail” (“spam” of elke andere gelijkaardige benaming) na 
te kijken. Sommige programma’s klasseren ongekende e-mails automatisch in deze map. De 
Organisator kan ook in geen geval verantwoordelijk worden gehouden indien, na het 
versturen van de e-mail, door een onafhankelijke reden zonder toedoen van de Organisator 
deze zijn bestemming niet kan bereiken. 
 
Artikel 10 – Algemeen 
 
Artikel 10.1 – Aanvaarding van het huidige reglement  
 
De deelname aan de Tombola impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van het 
reglement en geen enkele betwisting dienaangaande zal in beschouwing worden genomen, 
alsook elke beslissing genomen door de Organisator. 
 
Artikel 10.2 - Wijzigingen  
 
De Organisator heeft het recht om deze Tombola op te schorten, te annuleren of te wijzigen 
zonder dat de Deelnemers of andere personen aanspraak kunnen maken op 
schadevergoedingen en interesten, dit zonder aankondiging in geval van overmacht of elk 
ander evenement buiten zijn wil.  
Elke niet-voorziene hypothese binnen het huidige reglement zal behandeld worden door de 
Organisator, die soeverein een bindende beslissing zal nemen voor de partijen.  



 
Artikel 10.3 – Juridische competentie  
 
Dit reglement valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van blijvende 
onenigheid over de toepassing en/of interpretatie van het huidige reglement, en bij het 
uitblijven van een minnelijke schikking, zal elk geschil onderhevig zijn aan de rechtspraak van 
het arrondissement Leuven.  
De Organisator houdt zich het recht voor om eenieder die een poging tot fraude zou hebben 
ondernomen, gerechtelijk te vervolgen en/of van de Tombola uit te sluiten.  
 
Artikel 10.4 – Geldigheid  
 
Indien één of een deel van de bepalingen van het huidige reglement beschouwd wordt als 
zijnde ongeldig, zullen de andere bepalingen of delen daarvan niet aangetast worden en van 
toepassing blijven.  
De clausule die eventueel in haar manier van formuleren nietig zou kunnen zijn, zal 
overigens in de mate van het mogelijke geïnterpreteerd worden op een manier die zo nauw 
mogelijk aansluit bij de initiële bedoeling, zodat ze kan worden vervangen door een geldige 
clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het, via de door nietigheid 
aangetaste clausule, initieel door de partijen nagestreefde resultaat.  
 
Artikel 10.5 – Klacht  
 
Elke klacht aangaande deze Tombola moet per e-mail (gericht aan 
info@everythingoldonwheels.com) met leesbevestiging aan de Organisator worden 
meegedeeld binnen een termijn van tien dagen na het optreden van de gebeurtenis die 
aanleiding gaf tot de klacht.  
Eens deze termijn verstreken is zal de klacht automatisch en van rechtswege, als nietig en 
ongeldig, en daarenboven als verjaard worden beschouwd.  
 
 
Opgemaakt te Diest op 1 september 2022. 
 


