
Tombolareglement,
“Geef uw mening en maak kans op een pak Pam-

pers®” op www.Pampers.be.

ORGANISATIE
1. De tombola “Geef uw mening en maak kans op een pak Pampers®”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/42/3451296
van 27/09/2018, een tombola zonder aankoopverplichting met benaming “Geef
uw mening en maak kans op een pak Pampers®”, 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. Huidige tombola is geplaatst onder toezicht van Superkraft BV.
Lousbergkaai 106/20 te 9000 Gent, die de supervisie heeft over de gehele actie.

5. 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.

DUUR
6.  Deze tombola begint op 18/08/2022 en eindigt op 18/09/2022 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, man of vrouw, die de

leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, woonachtig is in België en zich heeft geregistreerd
op www.Pampers.be.

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 identiteit en
leeftijd te leveren.

Tombolareglement,
tombola georganiseerd door Pampers® in België.
“Registreer op pampers.be en maak elke maand 

kans op 1 jaar gratis Pampers® luiers”

ORGANISATIE
1. Deze tombola-voorwaarden zijn van toepassing op de tombola “Registreer op

pampers.be en maak elke maand kans op 1 jaar gratis Pampers® luiers”.

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 “Registreer op
pampers.be en maak elke maand kans op 1 jaar gratis Pampers® luiers”, 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.

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 01/07/202  om 00:01 en eindigt op / /202  om 23:59 en

speelt zich 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.

Actievoorwaarden,
“

”

ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op het kansspel “Schrijf je in op pampers.nl en

maak kans op 1 jaar gratis Pampers® luiers”.

2. Dit kansspel zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Procter & Gamble
Nederland B.V. / Procter & Gamble Netherlands Services B.V., kantoorhoudende aan
de Watermanweg 100 te Rotterdam (“Procter & Gamble”).

3. Het kansspel begint op 01/09/2021 en eindigt op 30/09/2021 om 23:59. Het kansspel
speelt zich enkel af op het Nederlands grondgebied.

4. Door deelname aan dit kansspel wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van
de voorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden, de
privacy statement en de disclaimer als opgenomen op www.Pampers.nl.

VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
5. De deelname aan dit kansspel staat open voor iedere persoon, man of vrouw, die de

leeftijd van 16 jaar bereikt heeft, woonachtig is in Nederland en lid is van Pampers.nl.

6. Werknemers van Procter & Gamble of aan Procter & Gamble gelieerde (rechts)
personen en hun inwonende familieleden, alsmede personen die direct betrokken zijn
bij dit kansspel (zoals bijvoorbeeld reclamebureaus) en hun inwonende familieleden,
zijn uitgesloten van deelname aan dit kansspel.

7. De deelname is persoonlijk en de deelnemer moet in staat zijn om op verzoek van
Procter & Gamble een bewijs van zijn identiteit en leeftijd te leveren ter controle van
de identiteit en/of aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan.

8. Voor deelname dient de deelnemer te beschikkingen over een internetverbinding.

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

voor deelname aan dit kansspel, anders dan uitdrukkelijk omschreven in deze
actievoorwaarden.

10. 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 actievoorwaarden voldoet of zich
anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot of deelneemt aan dit kansspel.
Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen aan deze actie met het oog
op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname.



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.

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

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

12. Procter & Gamble DCE bvba met zetel gevestigd te Temselaan 100, 1853 Strombeek-
Bever België is de verantwoordelijke verwerker van uw gegevens voor de behandeling
van deze wedstrijd. In deze hoedanigheid kan P&G uw persoonlijke gegevens delen en
overdragen buiten de Europese Unie met andere P&G filialen en derden handelend in
zijn naam in het kader van zijn marketing activiteiten. U kunt uw rechten laten gelden
in het geval van de bescherming van uw gegevens, de verwijdering, de draagbaarheid
van uw gegevens, u tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens keren of deze
beperken die u aangaan en waarover P&G beschikt, uw toestemming intrekken of uw
voorkeuren en abonnementen aanpassen door de consumentendienst van Procter
& Gamble DCE bvba met zetel gevestigd te Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever
België te contacteren door te klikken op bijgaande link.

U beschikt tevens over het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten. Om
onze communicaties aan te passen aan uw interesses, combineren wij de gegevens
die u ons heeft verschaft of die wij hebben verkregen via beschikbare bronnen op
de markt met andere gegevens die wij hebben verzameld, u aangaande, komend uit
verschillende bronnen en derden. U kunt onze volledige politiek van privacy vinden
door op bijgaande link te klikken.

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

• De deelnemer dient zich aan te melden of te registreren op www.Pampers.be.

• De deelnemer moet een mening geven over het deelnemende product.

14. Iedere persoon kan slechts één keer deelnemen: er is slechts 1 deelname per IP-adres/
woonadres toegestaan gedurende deze Actie.

15. 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
 Er kan slechts één prijs per huishouden per actie worden toegekend, volgens de

hierna genoemde voorwaarden.

 De winnaars van de tombola worden via loting geselecteerd door Superkraft BV.

 De winnaars van de tombola ontvangen 1 bon voor een midpack Pampers met een
waarde van 11 €.
Er zijn in totaal 25 winnaars.
Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar of verwisselbaar noch
inwisselbaar tegen geld.

Ze ontvangen ten laatste 6 tot 8 weken na afloop van de wedstrijd het gewonnen
product.

De winnaars zullen per e-mail gecontacteerd worden om hun gegevens te bevestigen.
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.

De prijs zal naar het door de winnaar opgegeven adres worden gezonden. Indien
dit adres onjuist blijkt te zijn dan verliest ook hier deze winnaar elk recht op het
gewonnen product en mogelijke vergoeding.

De organisator behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde prijzen, geheel
of gedeeltelijk, door andere prijzen van gelijke waarde te vervangen indien het
bepaalde product door omstandigheden niet beschikbaar is.

Als een deelnemer geen mail of post krijgt van Pampers één maand na afloop van de
wedstrijd, betekent dat dat de deelnemer niet gewonnen heeft. Of: Indien het product
terugkeert naar de organisator van deze tombola voor redenen zoals “adres
onbekend” of “ongeldig adres” kan de organisator vrij beschikken over het product en
wordt het product niet opnieuw in de wedstrijd opgenomen.

Over de uitslag van de tombola kan niet worden gecorrespondeerd.

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

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

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

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



28. 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, het internet of technische dienstverleners die zorgen
voor de overbrenging van de gegevens en de hosting van de website.

• 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 actie 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 wedstrijd.

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

• De onjuistheid en onvolledigheid van de inhoud van www.facebook.com pagina’s
gelinkt met de merken die betrokken zijn met deze tombola, of pagina’s
van andere websites die eraan gebonden zijn. De organisator zal evenmin
aansprakelijk gesteld kunnen worden van ieder bug, virus of gelijkaardig, dat kan
worden verzonden naar een van deze pagina’s door een derde.

29. Deze clausule geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun
vertegenwoordiger of mandatarissen.

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

de 30 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd, naar de maatschappelijke zetel
van de organisator. 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
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 organisator Procter & Gamble zouden moeten nemen of doen om het goede
verloop van deze tombola te verzekeren in geval van overmacht, onvoorziene
omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van hun wil dit rechtvaardigen. Deze
beslissingen en wijzigingen zijn soeverein en zonder verhaal.

Onderhavig reglement is tevens beschikbaar op eenvoudige aanvraag per post gericht aan
Superkraft BV – “Geef uw mening en maak kans op een pak Pampers®”- Lousbergkaai 106/20 
te 9000 Gent met toevoeging van een voldoende gefrankeerde enveloppe.

Elke situatie die niet voorzien is in het reglement zal worden voorgelegd aan Procter &
Gamble DCE. Haar beslissingen zijn definitief en onbetwistbaar.

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 wedstrijd zal
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.




