
Tombolareglement,
Maak als Pampers lid kans op een babykamer  
t.w.v. €1000 via onze give away op Instagram. 

ORGANISATIE
1. De tombola “Maak als Pampers lid kans op een babykamer t.w.v. €1000 via onze give 

away op Instagram.” zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Procter 
& Gamble DCE bvba met zetel gevestigd te Temselaan 100, 1853 Strombeek- Bever 
België.  

2. De vereniging zonder winstoogmerk “SOS Kinderdorpen”, gelegen in Gachardstraat 
88 te 1050 Brussel, organiseert op basis van het Koninklijk Besluit III/42/3687841 
van 01/10/2019, een tombola zonder aankoopverplichting met benaming “Maak als 
Pampers lid kans op een babykamer t.w.v. €1000 via onze give away op Instagram.”, 
aangeboden door Procter & Gamble DCE bvba gelegen in Temselaan 100 te 1853 
Strombeek-Bever met ondernemingsnummer BE0458.138.225, om een familiale cel 
aan te brengen voor weeskinderen of kinderen in moeilijke situaties.

3. Het is niet mogelijk om aan deze tombola deel te nemen op een andere manier dan 
degene die beschreven wordt in onderhavig reglement. 

4. Het louter deelnemen aan deze tombola houdt de aanvaarding van huidig reglement 
in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking 
worden genomen. De tombola wordt aangekondigd op op www.pampers.be, Pampers 
Instagram account, Gaelle VP instagram account, Astrid Coppens Instagram account 
en via een e-mailing. 

5. De deelname aan deze tombola is gratis. De tombola is niet gelinkt aan welke 
aankoop dan ook van de verschillende merken van de groep Procter & Gamble in 
België. Deze tombola is enkel geldig voor Pampers leden.

DUUR
6. Deze tombola begint op 08/06/2021 en eindigt op 18/06/2021 om 23:59. De tombola 

speelt zich enkel af op het Belgisch grondgebied. 

DE DEELNEMERS
7. De deelname aan deze tombola staat open voor iedere persoon die de leeftijd van  

18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in België.

8. Alle vaste of tijdelijke werknemers en medewerkers van Procter & Gamble DCE, of van 
een onderneming die aan deze vennootschap verbonden is, en van de door Procter 
& Gamble DCE ingeschakelde derde(n) die betrokken zijn bij deze tombola (b.v. 
reclameagentschappen) alsook hun familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

9. De deelnemer moet op elk moment in staat zijn een bewijs van zijn/haar identiteit en 
leeftijd te leveren. 



10. De deelname is persoonlijk. De organisator behoudt zich het recht een persoon uit 
te sluiten van deelname aan deze tombola, en indien nodig gerechtelijk te vervolgen, 
in geval van inbreuk op dit reglement of in geval van fraude, misbruik, misleiding 
of deelname te kwader trouw aan deze tombola. Alle personen die namelijk in 
georganiseerd verband deelnemen aan deze tombola met het oog op verhoging van 
winstkansen zijn uitgesloten van deelname. 

11. Voor deelname dient de deelnemer te beschikken over een internetverbinding. 

PERSOONSGEGEVENS
12. In het kader van deze tombola verzekert iedere deelnemer dat de persoonlijke 

gegevens die hij meedeelt correct, up-to-date en volledig zijn. 

13. De (persoons)gegevens die in het kader van deze tombola verzameld worden, kunnen 
door de organisator in een gegevensbank opgenomen worden en kunnen worden 
gebruikt voor verdere marketingdoeleinden door merken van Procter & Gamble.

14. De organisator zal alle redelijke maatregelen nemen die van haar verwacht kunnen 
worden om de gegevens geheim te houden, de deelnemer erkent evenwel dat het 
versturen van persoonlijke gegevens nooit zonder risico is en dat de schade die 
het gevolg is van het gebruik van persoonlijke gegevens van de deelnemer door 
onbevoegden, niet verhaald kan worden op de organisator.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS
15. Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen 

voor deelname aan deze tombola, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze 
tombolavoorwaarden.

16. Procter & Gamble behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren, 
een eventueel recht op een prijs vervallen te achten en de prijs niet uit te reiken aan 
een deelnemer indien de deelnemer niet aan deze tombola-voorwaarden voldoet 
of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot of deelneemt aan de 
tombola. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen aan deze tombola 
met het oog op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname.

17. Deelnemers mogen geen inzendingen insturen die materiaal bevatten dat 
ongepast, onfatsoenlijk (daarbij inbegrepen maar niet gelimiteerd tot naaktfiguren 
of pornografie), godslasterlijk, obsceen, boosaardig, bedrieglijk, schandaliserend, 
lasterlijk of smadelijk is (onder andere woorden of symbolen die algemeen als 
beledigend worden beschouwd voor personen van een bepaald ras, volk, godsdienst, 
seksuele geaardheid of sociaaleconomische groep). Procter & Gamble behoudt 
zich het recht voor om inzendingen die niet aan deze voorwaarden voldoen buiten 
beschouwing te laten.

18. Deelnemers mogen geen wormen, virussen of andere schadelijke software op de 
actiewebsite plaatsen.

19. U mag niet:

•  een gebruikersnaam van een andere persoon kiezen of gebruiken met de bedoeling 
zich voor die persoon uit te geven,

• zonder toestemming een gebruikersnaam van iemand anders gebruiken,



•  een gebruikersnaam gebruiken die in overtreding is met de intellectuele eigendoms- 
of andere wettelijke rechten van een persoon of een bedrijf,

•  een gebruikersnaam gebruiken die Pampers® naar eigen oordeel en om welke reden 
ook opgepast acht.

DE DEELNAME
20. Om geldig deel te mogen nemen aan deze tombola: 

•  De deelnemer is geregisteerd op www.Pampers.be. 

•  De deelnemer moet iemand anders taggen onder de Instagram post van  
@Pampers_belgium of onder de post van @GaelleVP of onder de post van  
@AstridCoppens 

21. Alle kosten voor de deelname aan deze tombola (bv. telefoon, internetverbinding, 
postzegel...) zijn volledig ten laste van de deelnemer. In geen geval kunnen deze 
teruggevorderd worden van de organisator.

DE PRIJZEN EN WINNAARS
22. Er kan slechts één prijs per huishouden worden toegekend: 

 •  3 winnaars van de tombola ontvangen een cadeaubon van €1000 bij Dreambaby 
voor een babykamer. 12 winnaars van de tombola ontvangen 1 maandbox Pampers  
(gemiddelde waarde van een maandbox is €50)

23. Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar of verwisselbaar noch 
inwisselbaar tegen geld.

24. De winnaars van de tombola worden via loting geselecteerd door HighCo Data 
BeNeLux met maatschappelijke zetel te Kruiskouter 1, 1730 Asse, België, in naam van 
Procter & Gamble.  
De winnaars worden bekend gemaakt op de influencer’s story alsook worden ze 
gecontacteerd via DM door Pampers_belgium om hun e-mailadres waarmee ze 
geregisteerd zijn op Pampers.be te delen. De winnaars zullen dan gecontacteerd worden op 
dit registratie e-mailadres door  Pampers (e-mailadres: pampers-be@email.eu.pampers.com) 
om hun thuis adres voor verzending te bezorgen. De prijs zal per post bezorgd worden. 
Als de winnaar zijn prijs niet afhaalt binnen de 2 weken dan vervallen de rechten van de 
winnaar op de prijs. Tevens verliest deze winnaar elk recht op enige vergoeding in welke 
vorm dan ook, zonder enige mogelijkheid tot beroep.  

25. Het prijzenpakket bedraagt voor 3 winnaars €1000 in de vorm van een voucher van 
‘Dreambaby’. De 12 overige winnaars ontvangen een Pampers Maandbox naar keuze. 

RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ORGANISATOR
26. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige eventuele 

incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de tombola en de 
hardwareen/of software configuratie die door de deelnemer wordt gebruikt.

27. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 
voor bijkomende verplichtingen in hoofde van de organisator.



28. De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan deze 
tombola.

29. Voor zover de wet het toelaat, aanvaardt de organisator geen aansprakelijkheid of 
verantwoordelijkheid voor:

•  Gebreken aan netwerken, het verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt 
door de post.

•  Ongevallen, beschadiging van eigendom, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en 
om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan die optreden ten 
gevolge van de deelname aan deze tombola of van de toekenning, ontvangst of het 
gebruik van de prijs in welke vorm dan ook;

•  Verlies of beschadiging van welke aard ook die het gevolg is van het gebruik van 
enige content die werd gepost, via e-mail verstuurd, verzonden of op een andere 
manier beschikbaar gemaakt aan de organisatoren of het agentschap in het kader 
van deze tombola;

•  Drukfouten, vergissingen of onjuiste inhoud van welke aard dan ook en op welk 
media of support dan ook. 

KLACHTEN
30. Elke klacht in verband met de huidige tombola moet schriftelijk verstuurd worden naar 

PampersTombola - Superkraft bvba - Dublinstraat 31 bus 018 - 9000 Gent. In geen enkel 
geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. Klachten ingediend buiten 
de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden.

SLOTBEPALINGEN
31. De aanvaarding van dit reglement houdt tevens de aanvaarding in: 

•  van elke noodzakelijke beslissing, en

•  van elke wijziging van de inhoud van dit reglement, die de organisatoren zouden 
moeten nemen of doen om het goede verloop van deze tombola te verzekeren in 
geval van overmacht of indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden 
onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Deze beslissingen en wijzigingen zijn 
soeverein en zonder verhaal. 

32. Onderhavig reglement is tevens beschikbaar op eenvoudige aanvraag per post 
gericht aan HighCo DATA – “Maak als Pampers lid kans op een babykamer t.w.v. 
€1000 via onze give away op Instagram.”- Actie N° 15396 te 1733 Asse met 
toevoeging van een voldoende gefrankeerde enveloppe.  

33. Elke situatie die niet voorzien is in het reglement zal worden voorgelegd aan de 
organisator.Zijn beslissingen zijn definitief en onbetwistbaar. 

34. Huidig reglement is onderworpen aan het Belgisch recht en elke geschil, vordering 



of rechtszaak tot de toepassing ervan of dat anderszins verband houdt met deze 
tombola zal worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

OVERIGE
35. Het is niet mogelijk om aan deze tombola deel te nemen op een andere manier dan 

beschreven in deze tombola-voorwaarden.

36. Procter & Gamble behoudt zich te allen tijde het recht voor deze tombola-
voorwaarden tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen om voor Procter & 
Gamble motiverende redenen, voor zover deze tussentijdse wijziging of beëindiging 
althans niet ten nadele van de deelnemers is, zonder dat de deelnemer vanwege 
de wijziging of beëindiging enige aanspraak jegens Procter & Gamble kan doen 
gelden. Procter & Gamble adviseert de deelnemer dan ook de tombola-voorwaarden 
regelmatig te bekijken.

37. In geen enkel geval zullen de klachten verbaal of telefonisch behandeld worden. 
Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet 
behandeld worden.


