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REGLEMENT TOMBOLA SCHERENDE HEREN
DEFINITIES, WERKING, TOEPASSING
ARTIKEL 1
1
De initiatiefnemer van de website "scherendeheren.net", hierna ook aangeduid als de Organisator, organiseert jaarlijks
een verloting met de naam "tombola", hierna ook aangeduid als de Actie.
2 De Actie vangt steeds aan op één (1) januari van een kalenderjaar en eindigt op éénendertig (31) december van het
betreffende kalenderjaar; naar deze periode wordt in dit reglement verwezen als de Duur van de Actie.
3 De Deelnametermijn is de periode van één (1) januari tot één (1) december.
4 Na de Deelnametermijn, maar binnen de Duur van de Actie vindt de trekking plaats. Winnaars worden binnen vier (4)
weken na de trekking geïnformeerd.
5 De trekking en prijsbepaling geschiedt onder toezicht van een notaris, dan wel diens waarnemer; daarvan wordt
proces-verbaal opgemaakt.
6 De Actie speelt zich enkel af op het Nederlands grondgebied.
7 De Actie vindt plaats in het kader van een project dat wordt georganiseerd ter verwezenlijking van doeleinden van
algemeen belang, gelegen op het terrein van natuur en milieu, mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking en/of
sociale cohesie. Het Goede Doel dat voor een bepaald jaar is gekozen, staat vermeld op de website van de Organisator.
DEELNAME
ARTIKEL 2
1
De deelnemers van de Actie zijn donateurs in het project van de Organisator (art 1 lid 7) die geen bezwaar hebben
gemaakt tegen de deelname aan de Actie.
2 Deelnemers van deze Actie dienen de leeftijd van zestien (16) jaar of ouder te hebben met een vaste verblijfplaats in
Nederland.
3 De Organisator kan deelnemers van binnen de Europese Unie wiens identiteit voldoende vaststaat toelaten tot de Actie.
De deelname vanuit het buitenland geschiedt onder verantwoordelijkheid van de betreffende (buitenlandse) deelnemer.
4 De Organisator heeft het recht een deelnemer te vragen een kopie van zijn/haar (Nederlandse) legitimatie (paspoort,
identiteitskaart of rijbewijs) te verstrekken; deze dient binnen dertig (30) dagen na het verzoek daartoe te worden
overgelegd op straffe van verval van deelname.
5 Deelname aan de Actie is gratis en er bestaat geen verplichting ten aanzien van deelname aan de Actie.
UITSLUITING VAN DEELNAME
ARTIKEL 3
1
Van deelneming aan deze Actie zijn uitgesloten:
- de Organisator van deze Actie, en
- elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming of uitvoering ervan, onder wie begrepen de
notaris en/of diens waarnemer.
2 Eveneens zijn van deelname uitgesloten de personen die onder hetzelfde dak wonen als de personen in het voorgaande
lid.
3 De Organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan dit reglement houden, of op enige wijze in
strijd handelen met de geest daarvan, te diskwalificeren en van deelname uit te sluiten. Deze beslissing komt uitsluitend
toe aan de Organisator en is onherroepelijk. De deelnemer respecteert dat over een eventuele diskwalificatie niet
wordt gecorrespondeerd.
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SPELREGELS
ARTIKEL 4
1
Iedere donateur die binnen (een gedeelte van) de Deelnametermijn (art 1 lid 3) donateur was, speelt mee. Aan iedere
deelnemer wordt een nummer toegekend; aan iedere te verloten prijs eveneens. Deze gegevens staan op een lijst die
voor de trekking van de verloting wordt vastgesteld. De te trekken lotnummers zullen corresponderen met de
vermeldingen op genoemde lijst.
2 Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt één keer per jaar een trekking plaats. Hierbij zullen tevens vijftien (15)
reservenummers worden getrokken die corresponderen met reserveprijzen A tot en met O.
3 Indien een deelnemer aangeeft af te zien van een gewonnen prijs of indien een prijs toevalt aan degene die deze ter
beschikking heeft gesteld, komt deze toe aan de eerstvolgende vrije plaats vermeld bij de reservenummers die bij de
verloting worden getrokken.
4 De winnaars krijgen per e-mail bericht met het verzoek contact op te nemen met de Organisator.
5 De mededeling dat een deelnemer in aanmerking komt voor een prijs wordt verstuurd naar het e-mailadres dat bij de
aanmelding als donateur is opgegeven. Indien het e-mailadres van een deelnemer tussentijds is gewijzigd, is de
deelnemer zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) doorgeven van het nieuwe, juiste e-mailadres waarnaar de mededeling
verstuurd dient te worden.
UITSLUITINGEN
ARTIKEL 5
1
De Organisator en iedere bij de Actie betrokken (hulp)persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid
aansprakelijk indien in geval van overmacht, of om welke reden dan ook, de Actie of bepaalde modaliteiten van de Actie
noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
2 De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de Actie te maken krijgt met fouten,
vertragingen, verliezen, technische defecten van door de Organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk
functioneren van de door de Organisator of de door hem ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht
gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, geen
uitgezonderd.
3 De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor alle uit de Actie voortvloeiende handelingen of
eventuele (gevolg)schade, mogelijke problemen of gebreken van welke aard dan ook:
a die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de uitslag;
b die voortvloeien uit deelname aan de Actie, de toekenning van een prijs, de ontvangst van een prijs of de
gebruikmaking daarvan, behoudens bij opzet of grove schuld;
c die samenhangen met het gebruik van de website of links naar websites van derden op zijn website of andere
technische faciliteiten; en/of
d die een gevolg zijn van het hiervoor vermelde.
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DETAILS OVER DE PRIJS
ARTIKEL 6
1
De prijzen die in de verloting meedoen zijn vermeld op de website van de Organisator, steeds met vermelding van de
waarde van de prijs zoals deze is aangegeven door degene die deze ter beschikking heeft gesteld. Een prijs
vertegenwoordigt geen grotere waarde dan éénduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00); de totale waarde van de prijzen
zal nimmer meer bedragen dan vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00).
2 De omschrijving van de prijzen geschiedt naar eer en geweten door de Organisator. De Organisator is niet
verantwoordelijk indien een prijs afwijkt in grootte, kwaliteit, aantal of waarde ten opzichte van hetgeen is vermeld op
de website van de Organisator of in de daarin vermelde link(s) van het bedrijf, de organisatie of persoon die prijs ter
beschikking heeft gesteld.
3 De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld.
UITREIKING PRIJZEN
ARTIKEL 7
1
De prijzen worden overhandigd op een door de Organisator aan te wijzen adres.
2 Uitsluitend deelnemers die de door hen gedane toezegging aan het Goede Doel nakomen, komen in aanmerking voor het
verkrijgen van hun prijs bij de verloting. De betaling van de donatie is voldaan indien deze op de rekening van het Goede
Doel is bijgeschreven en de bankinstelling van de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van een hem toekomend
terugboekingsrecht.
3 Het recht om de prijs te incasseren vervalt uiterlijk zes (6) maanden na berichtgeving dat de betreffende winnaar de
prijs heeft gewonnen.
4 Prijzen die niet binnen de gestelde termijn zijn geïncasseerd (zie voorgaande lid), vallen toe aan Scherende heren en
zullen worden ingezet voor promotionele doeleinden.
PUBLICITEIT
ARTIKEL 8
1
De winnaars mogen - tenzij anders door de deelnemer aan de Organisator is kenbaar gemaakt - door de Organisator in
publicaties en/of op de website van de Organisator openbaar worden gemaakt.
2 De Organisator en de deelnemende bedrijven kunnen verzoeken om foto’s en/of filmopnamen te maken van de
overhandiging van de prijzen in handen van de winnaars.
3 De Organisator en de deelnemende bedrijven kunnen verzoeken gebruik te maken van de naam van de winnaar(s)
evenals van foto’s en/of filmopnamen genomen tijdens de overhandiging van de prijzen voor promotionele doeleinden.
AANVAARDING VAN DIT REGLEMENT
ARTIKEL 9
1
Het loutere deelnemen aan de Actie houdt de aanvaarding van het reglement in zonder enig voorbehoud.
2 Voordat de Organisator de prijs overhandigt, kan de Organisator verlangen dat de deelnemer of diens wettelijk
vertegenwoordiger schriftelijk verkaart het reglement te hebben aanvaard.
3 Over enig aspect, in het bijzonder de uitkomst, van de Actie wordt niet gecorrespondeerd tenzij op initiatief van de
Organisator.
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PUBLICATIE VAN DIT REGLEMENT
ARTIKEL 10
1
Het reglement is te raadplegen op de website "scherendeheren.net".
2 Het onderhavige reglement en het/de in artikel 1 lid 5 bedoelde document(en) berust(en) onder het protocol van een
notaris.
3 De notaris is alleen betrokken bij het tot stand komen van het onderhavige reglement en bij de jaarlijkse trekking van de
daarin bedoelde verloting.
ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN EVENTUELE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT
ARTIKEL 11
1
In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de Organisator daaromtrent een
beslissing nemen na overleg met de notaris.
2 De Organisator is na advies van de notaris bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van
deze Actie te verzekeren. De beslissing van de Organisator is bindend.
3 Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de Organisator.
4 Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de site
"scherendeheren.net" bekend worden gemaakt.
SLOTBEPALINGEN
ARTIKEL 12
1
Op deze Actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2 Eventuele geschillen die uit deze Actie voortkomen, zullen bij uitsluiting worden berecht door de daartoe bevoegde
rechter in Breda.
3 Niets uit de inhoud van deze Actie dan wel publicatie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Organisator.
4 De bescherming van de persoonsgegevens van de deelnemers staat apart beschreven in de privacyverklaring die op de
website "scherendeheren.net" is te vinden.
5 Over de uitleg en toepassing van dit reglement beslist de Organisator binnen redelijke grenzen, ook in situaties waarin
dit reglement niet voorziet. Deze beslissingen zijn bindend en kunnen niet teruggedraaid dan wel betwist worden.

