
KETEN VAN HOOP BELGIE 
TOMBOLAREGLEMENT 

1. De Keten van Hoop België IVZW – La Chaîne de l’Espoir Belgique, een internationale non-
profit organisatie gelegen op het Carnoyplein 15 te 1200 Brussel organiseert, op basis van de 
autorisatie verleend door het Koninklijk Besluit 3970989 van 9 mei 2021, een tombola met 
als doel haar actie te financieren die de toegang tot kwaliteitsvolle gespecialiseerde 
gezondheidszorg voor kinderen afkomstig uit ontwikkelingslanden verbetert. 
 

2. De Tombola vindt plaats van 23 december 2021 tot en met 25 januari 2022 en is beperkt tot 
het Belgisch grondgebied. 

 
3. De tombolabiljetten worden uitsluitend verkocht via de website Keten van Hoop België 

www.keten-hoop.be via het platform www.billetweb.be vanaf 23 december 2021 tot en met 
24 januari 2022. Deelname aan de tombola is pas van kracht wanneer de rekening van Keten 
van Hoop België Belfius gecrediteerd wordt, of wanneer de online betaling geregistreerd 
werd. 
 

4. Elke kans op trekking van de tombola wordt verkocht aan €15 (vijftien euro). 
 

5. Meerdere tombolabiljetten kunnen tegelijk of in meerdere keren door eenzelfde deelnemer 
gekocht worden. Per betaling van €15 wordt één kans toegekend om het lot te winnen. 
 

6. Uitsluitend de deelnamenummers uitgegeven en verkocht door Keten van Hoop België zijn 
toegelaten om deel te nemen aan de tombola.  
 

7. De tombola bestaat uit 66 prijzen. Alle prijzen zullen uitgereikt worden. De prijzenlijst zal 
definitief worden afgesloten op 22 december 2021. Alle prijzen worden in bijlage aan dit 
reglement afgebeeld, alsook op de website en op sociale netwerken van Keten van Hoop 
België. 
 

8. De trekkingskansen worden elektronisch toegekend aan de personen wiens contactgegevens 
vermeld staan op het invoerscherm, bij bevestiging van het geregistreerde e-mailadres. 
Lotnummers worden toegekend na het afsluiten van het elektronisch deelnemersbestand. 
  

9. Keten van Hoop België kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele 
vertragingen in bankoverschrijvingen, technische- en/of elektronische problemen verbonden 
aan deelname aan de tombola. 
 

10. Indien het gestorte bedrag op de rekening van Keten van Hoop België geen veelvoud is van 
15 €, wordt het aantal lotnummers toegewezen dat overeenkomt met het lagere veelvoud 
van 15€ en wordt het overschot beschouwd als schenking. 

 
11. Aangezien deelname aan deze tombola niet gelijkgesteld kan worden aan een gift, geeft deze 

geen recht op de toekenning van een fiscaal attest. Indien de deelnemer een 
complementaire donatie wenst te verrichten, wordt hij/zij vriendelijk verzocht deze via een 
aparte overschrijving uit te voeren zodat hij/zij een fiscaal attest kan ontvangen. 
 

http://www.keten-hoop.be/
http://www.billetweb.be/


12. De prijzen zijn overdraagbaar, maar kunnen niet worden ingewisseld of omgezet in geld. 
 

13. De winnaars worden persoonlijk via e-mail gecontacteerd. De uitslag van de trekking wordt 
gepubliceerd op de website www.keten-hoop.be. Er zal, buiten de post aan de winnaars, 
geen andere communicatie betreffende deze actie worden uitgezonden. 
 

14. Prijzen die in omvang groter zijn dan een standaard enveloppe en/of een geldwaarde gelijk 
aan of groter dan €250 overschrijden, zullen opgehaald moeten worden in het hoofdkantoor 
van Keten van Hoop België of op een adres overeengekomen tussen de organisatoren en de 
winnaar. Dit moet gebeuren door de winnaar zelf of door een persoon aangesteld door de 
winnaar.  
 

15. Bij het winnen van een prijs wordt de deelnemer geïnformeerd dat zijn/haar persoonlijke 
gegevens aan het bedrijf dat de prijs ter beschikking stelt meegedeeld kunnen worden, en dit 
met als doel de levering van deze prijs. 
De persoonlijke gegevens van de winnaars worden ook vertrouwelijk doorgegeven aan de 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken om aan verzoeken te voldoen van de 
machtiging KB, ter controle van de feitelijke toekenning van prijzen aan deelnemers van de 
loterij. 
 

16. De trekking zal plaatsvinden op 25 januari 2022 en zal uitgevoerd worden door een 
wiskundig algoritme op basis van het elektronisch bestand van deelnemende nummers, 
onder controle van de VZW Tombolist en in aanwezigheid van getuigen waarvan de identiteit 
zal worden vermeld op www.keten-hoop.be . 
 

17. Keten van Hoop België kan geen enkele verantwoordelijkheid nemen betreffende de levering 
en de kwaliteit van de prijzen aangeboden door de sponsors. 
 

18. De prijswinnaars worden onmiddellijk na de trekking eigenaar van hun prijs. Vanaf dat 
ogenblik staan ze zelf in voor eventuele risico’s verbonden aan hun prijs.  

 
19. De prijzen zijn geldig tot 2 maanden na de trekking. Keten van Hoop België zal automatisch 

over de volledige rechten van de prijzen, die niet binnen dit termijn worden afgehaald, 
beschikken. 
 

20. De verwerking van persoonlijke gegevens verstrekt door de deelnemers, wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens van 8 
december 1992. De winnaars machtigen Keten van Hoop België om hun naam en afbeelding 
te gebruiken in het kader van de promotie van de huidige tombola en zij die in de toekomst 
zullen worden georganiseerd. 
 

21. Elke vorm van fraude of poging tot fraude gepleegd om een prijs te winnen, meer bepaald de 
vervalsing van loten of het gebruik van valse loten, zal door Keten van Hoop België als klacht 
ingediend worden bij het parket, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadevergoeding. 
 

22. Deelname aan de tombola veronderstelt akkoord met het onderhavige reglement. Het 
reglement is beschikbaar op de website www.keten-hoop.be en kan per e-mail verzonden 
worden naar elke persoon die het aanvraagt. 
Alle niet in het huidige reglement gespecifieerde voorvallen worden soeverein door de Raad 
van Bestuur van Keten van Hoop België met een 2/3de meerderheid beslecht. 

 

http://www.keten-hoop.be/
http://www.keten-hoop.be/
http://www.keten-hoop.be/

