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-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. De organisator 

Deze tombola wordt georganiseerd door bakkerij Mathias & Jasmine in Langemark. Het 

verloop wordt opgevolgd door Mathias Scheldeman & Claeys Jasmine. 

 

2. Wie kan deelnemen? 

Klanten die een deelname formulier ontvangen wanneer ze op het winnende vakje terecht 

komen tijdens het rad van fortuin. Deelnemen aan het rad van fortuin kan op zaterdag 

30/03/19 en zondag 31/03/19, na een aankoop in onze winkel. De deelnemer moet zijn/haar 

persoonlijke gegevens invullen op het deelnameformulier en deponeren in de urne die zal 

opgesteld staan in of bij de winkel van bakkerij Mathias & Jasmine 

 

3. De trekking 

De trekking van de winnende loten gebeurt op donderdag 4/4/19, tussen 18u en 20u. Dit zal 

gebeuren door een videopost op de facebookpagina van bakkerij Mathias en Jasmine.  De 

winnende loten zullen geregistreerd worden door de organisatoren.  

 

Eerst wordt het lot voor de eerste prijs getrokken. Daaropvolgend wordt het winnende 

nummer voor de tweede prijs getrokken en zo verder tot de tiende prijs. Aansluitend wordt 

een reserve lot voor de eerste drie prijzen getrokken. 

 

Indien van de winnaar het telefoonnummer bekend is, hetzij vermeld op het lot, zal de 

winnaar door de organisator worden gecontacteerd. 

 

De winnende loten zullen bekend gemaakt worden via de website van bakkerij Mathias en 

Jasmine (www.bakkerijmathiasenjasmine.be), de facebookpagina van bakkerij Mathias en 

Jasmine en geafficheerd worden in de winkel van bakkerij Mathias en Jasmine. 

 

4. De prijzen 

De winnaar moet de prijs aanvaarden zoals afgeleverd door de organisator. Hij/zij kan geen 

aanspraak maken op compensatie. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij 

incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden of gebruiken van de prijs door de 

winnaar.  

 

De eerste prijs is een bongo bon “From Paris with Love”. De tweede prijs is een tafelbarbecue 

van cosy&trendy. De derde prijs is een powerbank. De vierde prijs is een fles gin. 

 

De vijfde tot en met achtste prijs zijn bierpakketten van le fort. De negende en tiende prijs 

zijn 2 flessen prosecco.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bakkerijmathiasenjasmine.be/
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5. Opnametermijn 

Indien de winnaars niet tijdens het verloop van de trekking kunnen geïdentificeerd worden, 

krijgen deze de kans om zich kenbaar te maken tot en met vrijdag 12 april 2019 om 18.00 u. 

Dit kenbaar maken gebeurt door contact op te nemen met bakkerij Mathias & Jasmine. Zich 

kenbaar maken kan via een persoonlijk bezoek, een telefoontje (057/48 80 97) of e-mail naar 

info@bakkerijmathiasenjasmine.be. 

 

Wanneer een winnend lot niet werd opgenomen voor vrijdag 12 april 2019 om 18.00 u., 

wordt vanaf dat moment het desbetreffende reservelot van kracht. Deze persoon dient zich 

kenbaar te maken bij bakkerij Mathias en Jasmine ten laatste op vrijdag 19 april 2019.  

 

6. Persoonsgegevens 

De persoonsgegevens van de winnaars worden door bakkerij Mathias & Jasmine  in een 

bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8 december 

1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze worden bewaard met het 

oog op het bekendmaken van de winnaar van deze tombola. Elke winnaar heeft recht op 

inzage en correctie van de over haar bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het 

recht op eenvoudig verzoek en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe 

stuurt de deelnemer een mail naar info@bakkerijmathiasenjasmine.be . 

 

7. Algemene bepalingen 

Iedere winnaar verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan 

de organisatoren de toestemming tot vermelding van zijn/haar volledige naam en foto op de 

website en facebookpagina van Bakkerij Mathias en Jasmine. 

 

De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit 

te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. 

 

De organisatoren behouden zich tevens het recht voor om ten allen tijde deze tombola te 

wijzigen om technische of organisatorische redenen. De meest recente versie van het 

wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisatoren kunnen hiervoor niet aansprakelijk 

gesteld worden. 

 

De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd waarvan de 

uitslag onherroepelijk en bindend is. 

 

Als het verloop van deze tombola door een technisch incident verstoord zou worden, zal alles 

in het werk gesteld worden om deze storende effecten te neutraliseren. Bakkerij Mathias & 

Jasmine kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou voortvloeien uit deze 

technische incidenten. 
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Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie-)problemen kunnen niet 

ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisatoren. 

 

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich uitdrukkelijk 

het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze tombola uit te 

sluiten. 

Door hun deelname aan de tombola verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke 

en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze elke beslissing die de 

organisatoren treft. 

 

Dit reglement is enkel van toepassing op de 5 jaar bakkerij Mathias & Jasmine tombola die 

loopt op zaterdag 30/03/19 & zondag 31/03/19. 

 

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van bakkerij Mathias en Jasmine en kan 

daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd 

gelden als punt van reglement. 

 

Over het tombolareglement, het verloop, de organisatie en/of de bindende en 

onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd 

(briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Er is geen enkel verhaal mogelijk tegen de 

beslissingen van de organisatoren, die autonoom beslissen. 

 

Opgemaakt in Langemark, Februari 2019.  


