
Reglement OCBS Tombola - Belfius Home & Family 
 
 
 

Artikel 1 
Het Ontwikkelingscomité van de Belgische Sport (OCBS), met zetel te 1020 Brussel, Boechoutlaan 9, 
organiseert in samenwerking met Belfius Bank NV, met zetel te 1000 Brussel, Pachecolaan 44, een 
Belfius Home & Family-tombola, voorbehouden aan natuurlijke personen. 
Uitgesloten van deelname zijn de medewerkers en personeelsleden van de organisator, van Belfius 
Bank en van Belfius Insurance, de personeelsleden en bestuurders van de agent-mandatarissen in het 
CVBA-netwerk van Belfius, alsook hun respectievelijke familieleden gedomicilieerd op hetzelfde adres 
als deze personen. 
 

Artikel 2 
De tombola, die door de Belfius Bank aangeboden wordt, geeft de gelegenheid aan het OCBS om acties 

ten bate van de Belgische sport te ondernemen conform K.B. nIII/42/4.529/16 van 18-12-2016. 
De tombola loopt van 22-02-2018 tot en met 14-05-2018. 
 

Artikel 3 
De tombola staat onder toezicht van Meester Jean-Marc Devosse, gerechtsdeurwaarder te Watermaal-
Bosvoorde (Brussel). Bij betwisting zijn de beslissingen van de gerechtsdeurwaarder onherroepelijk, 
zonder mogelijkheid hiertegen beroep aan te tekenen. Het reglement van de tombola is verkrijgbaar in 
de Belfius-kantoren of op belfius.be. 
 

Artikel 4 
De deelname aan deze tombola verloopt automatisch voor wie aan de in dit reglement bepaalde 
deelnemingsvoorwaarden voldoet, zonder dat verdere inschrijvingsformaliteiten vervuld dienen te 
worden. De trekking vindt binnen de maand na afloop van de actie plaats. Deelname aan deze tombola 
houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. 
 

Artikel 5 
Volgende prijzen kunnen gewonnen worden: 

- 3 hoofdprijzen van telkens “1 jaar gratis verzekering Belfius Home & Family” met een 
maximumwaarde van 1.000 euro. De winnaars van de hoofdprijzen winnen een 
verzekeringspremie gelijk aan de waarde waarop tijdens de actieperiode een verzekering 
Belfius Home & Family werd afgesloten, met een maximum van 1.000 euro. Eventuele 
cumulaties met andere actievoorwaarden of kortingen zijn uitgesloten (zoals de actie “eerste 2 
maanden gratis verzekerd”). 

- In 2e rang, 50 prijzen van telkens 4 Pairi Daiza-toegangstickets voor volwassenen voor één dag 
gedurende het seizoen 2018. 

 

Artikel 6 
Om geldig deel te nemen aan deze tombola: 

- moet de consument minimum een Belfius Home & Family-basisverzekering afsluiten tijdens de 
actieperiode 

- mag de consument bij Belfius nog geen dergelijke verzekering afgesloten of lopende hebben in 
de periode voorafgaand aan de actieperiode, en evenmin de personen op zijn domicilieadres 

  



 
 
 
Artikel 7 
De trekking van de tombola zal gebeuren op basis van de polissen die aan de voorwaarden van dit 
reglement voldoen. Het betreffende polisnummer zal als geldig en deelnemend tombolabiljet worden 
beschouwd. Eén polis geeft slechts recht op één deelname in de tombola, en bijgevolg op slechts 
maximum één prijs. 
 

Artikel 8 
De winnaars van de tombola worden persoonlijk op de hoogte gebracht via een brief of e-mail binnen 
de maand na de trekking. De kennisgeving gebeurt op basis van dezelfde contactgegevens die gekend 
zijn voor de correspondentie van de afgesloten Belfius Home & Family-verzekering. De winnaars nemen 
hun prijs in ontvangst binnen de termijn en op de plaats zoals bepaald in die kennisgeving. Op de prijzen 
die niet tijdig in ontvangst genomen worden, kunnen de winnaars geen aanspraak meer maken. De 
prijzen kunnen niet gevorderd worden in speciën of cash. 
 

Artikel 9 
Uitgezonderd hetgeen bepaald is in dit reglement, zal verder geen individuele communicatie 
plaatsvinden omtrent deze tombola. De organisatoren kunnen beslissen om de lijst van winnaars 
(initialen of naam met woonplaats) bekend te maken via affichering, websites… 
 

Artikel 10 
De organisatoren van deze tombola wijzen elke verantwoordelijkheid van de hand indien de tombola 
afgelast of gewijzigd wordt door overmacht. Het Belgisch recht is van toepassing.  
 

Artikel 11 
De organisatoren van deze tombola kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of de 
vernietiging van voormelde kennisgevingen die aan de post werden toevertrouwd. 
 

Artikel 12 
De relevante persoonsgegevens verstrekt in het kader van het afsluiten van een Belfius Home & Family-
verzekering worden ook gebruikt in het kader van deze tombola-actie, en nadien om de winnaars te 
contacteren. Eenieder heeft recht op inzage en toegang tot zijn persoonsgegevens overeenkomstig de 
bepalingen opgenomen in het Privacycharter (belfius.be/privacycharter). 
 
 
 
 

Belfius Home & Family is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen nv, Galileelaan 5 te 
1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405 754 064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037. 
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