
 

 

KBS tombolareglement JEZ! Fonds 

 

Wil je ook bijdragen aan de fondsenwerving van de Koning Boudewijnstichting voor het JEZ! Fonds, 

het nieuwe jongerencollectief van VTM, Qmusic, HLN en Belfius. 

Doe dan tot 31 maart 2023 mee aan de goede doelen-tombola georganiseerd door de Koning 

Boudewijnstichting, met medewerking van de Nationale Loterij en DPG Media. 

Meedoen kan al vanaf 5 euro.  

Om deel te nemen aan de goede-doelen-tombola voor het JEZ! Fonds, is het surfen naar 

jezofficial.be/lotjez en inschrijven. 

Bij problemen of vragen kan je contact nemen met info@jezofficial.be. 

Degenen die deelnemen aanvaarden het algemeen reglement voor deelname. 

 

Algemeen reglement voor deelname aan de KBS-tombola ten bate van het JEZ! Fonds  

1 De Koning Boudewijnstichting (KBS), stichting van openbaar nut naar Belgisch recht 

gevestigd te Brederodestraat 21, 1000 Brussel met nummer BE 0415 580 365, is 

overeenkomstig artikel 7 van de wet van 31 december 1851 op de loterijen toestemming 

verleend om een goede-doelen-tombola te organiseren ten bate van het JEZ! Fonds. (pub. 

15/02/2023, numac 2022043375). 

2 Deelname kost 5 euro. 

3 Er zullen maximaal 300.000 deelnames worden verkocht.  

4 Verkoop loopt tot en met 31 maart 2023, tenzij anders meegedeeld. 

5 Er zijn 23 afzonderlijke prijstrekkingen waaruit een deelnemer kan kiezen om deel te nemen. 

6 De trekkingen vinden plaats op 3 april 2023, behoudens overmacht. 

 

https://www.jezofficial.be/lotjez


 

 

7 De totale handelswaarde van de beschikbaar gestelde prijzen bedraagt €124.500,00 incl 

BTW.  

8 Tabel met het aantal te winnen prijzen, een beschrijving en de waarde daarvan per trekking 

in bijlage. 

9 Deelname is voorbehouden aan meerderjarigen met een adres in België. 

10 Voor deelname dient een deelnemer zich te registreren op het tombolaplatform van de 

Nationale Loterij, met voor- en achternaam, geboortedatum en adresgegevens inclusief e-

mailadres.  

11 De verzamelde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor beheer van de tombola 

en communicatie met deelnemers en winnaars. Ze worden vijf jaar bewaard.  

12 Deelname gebeurt door activering op het tombolaplatform van de Nationale Loterij van een 

reeds betaalde voucher (op de markt gebracht als lotjez) of door betaling met een online 

betaalmiddel via https://www.jezofficial.be/lotjez. Betaling met kredietkaart is niet 

toegestaan. 

13 Iedereen kan tot 200 euro bijdragen aan de tombola voor het Jez! Fonds, te besteden aan 

één tot 23 prijstrekkingen. Voor deelname(s) aan de tombola kunnen geen belasting 

certificaten (attest 281.71) worden afgegeven. 

14 De trekkingen vinden plaats in de zetel van de Nationale Loterij in 1040 Brussel, 

Belliardstraat 25-33. 

15 De winnaars worden aangewezen door middel van het lot. Geen enkele deelnemer heeft 

meer kans om te winnen dan anderen. 

16 Bij de trekkingen zal een gerechtsdeurwaarder aanwezig zijn.  

17 Klachten over de tombola kunnen worden ingediend bij gerechtsdeurwaarder Luc Katra, 

t.a.v. Karenberg 2/1, 1932 Sint-Stevens-Woluwe. In geval van betwistingen of incidenten zal 

de eindbeslissing door de instrumenterende gerechtsdeurwaarder genomen worden. 

18 De winnaars krijgen per e-mail bericht. De resultaten van de trekking worden ook op de KBS 

website bekendgemaakt.  

https://www.jezofficial.be/lotjez


 

 

19 DPG Media wordt ingeschakeld voor de overhandiging van de prijzen, en contact met de 

deelnemers en winnaars. Daartoe worden de verzamelde persoonsgegevens doorgegeven 

aan DPG Media, die de mogelijkheid heeft om ze eenmalig te gebruiken voor commercieel 

gebruik. Deelnemers en winnaars kan uitdrukkelijk worden gevraagd deel te nemen aan de 

promotie van het Jez! Fonds.  

20 De winnaars worden op 3 april 2023 verwittigd. Prijzen mogen niet worden doorverkocht. 



 

 

Bijlage 

Prijs 
Maximaal aantal 

deelnames # winnaars 
Geschatte handelswaarde 

(incl. BTW)  

Concert van Natalia mét aftershow party (5 duotickets) 8.000 5 €3.000,00 

Zot karten met Koen Wauters en Laura Tesoro (10 winnaars) 20.000 10 €5.000,00 

Karaoke met Nathalie Meskens en Tine Embrechts  (10 winnaars) 16.000 10 €5.000,00 

Padel spelen tegen Andy Peelman en Guga Baúl (1 winnaar, 2 spelers) 20.000 1 €4.000,00 

Bowlen met Jens Dendoncker en Julie Van Den Steen (10 winnaars) 20.000 10 €5.000,00 

SOS Piet komt langs bij je thuis om samen te koken (2 winnaars) 8.000 2 €10.000,00 

Duik een escapreoom in met de Coppens-broertjes (5 winnaars) 20.000 5 €2.500,00 

Ruth Beeckmans verzorgt jouw huwelijksaanzoek (1 winnaar) 8.000 1 €5.000,00 

Adventure met Kürt Rogiers en Dina Tersago (10 winnaars) 20.000 10 €5.000,00 

Exclusief huiskamerconcert van Metejoor (1 winnaar) 20.000 1 €15.000,00 

Speel een VR game met Gerben en Steffi (8 winnaars) 16.000 8 €4.500,00 

Chocolade maken met Dominique en Julius Persoone (10 winnaars) 8.000 10 €3.000,00 

Krijg yogales van Margot Hallemans (20 winnaars) 8.000 20 €6.000,00 

Ga boksen met Birgit Van Mol (10 winnaars) 8.000 10 €3.000,00 

Exclusieve rondleiding VTM NIEUWS met Stef Wauters (5 winnaars) 8.000 5 €1.500,00 

Nina geeft je een glamoureuze styling (5 winnaars) 6.000 5 €2.500,00 

Een unieke dag op de set van Familie (1 winnaar) 20.000 1 €10.000,00 

Ontmoet Camille & figureer in haar telenovelle (1 winnaar) 24.000 1 €10.000,00 

Volg Maarten & Dorothee achter de schermen (1 winnaar) 10.000 1 €5.000,00 

Win een 'Joe Gateau' voor 40 personen (1 winnaar) 10.000 1 €4.000,00 

Win tickets en een meet & greet met Noordkaap (1 duoticket) 6.000 1 €500,00 

Zing een avond lang karaoke met de Q-DJ's (10 winnaars) 8.000 10 €3.000,00 

VIP naar de match van de Red Panthers & Red Lions (1 duoticket) 8.000 1 €12.000,00 

  300.000 129 €124.500,00 

 


