Reglement van de wedstrijd
« SCOOORE! – sms Rode Duivels »
Artikel 1 – Naam van de onderhavige wedstrijd
Het onderhavige reglement legt de voorwaarden vast van wedstrijd “SCOOORE! –– sms Rode
Duivels” die wordt georganiseerd door de Nationale Loterij, naamloze vennootschap van publiek
recht, waarvan de hoofdzetel is gevestigd te 1040 Brussel, Belliardstraat 25-33.
Artikel 2 – Deelnemingswijze
De deelname aan deze wedstrijd is uitsluitend mogelijk via sms, op een specifiek telefoonnummer dat
ook in de verkooppunten wordt bekendgemaakt.
Een deelname per post of via een ander communicatiemiddel wordt niet in aanmerking genomen.
Artikel 3 – Looptijd van de onderhavige wedstrijd
De onderhavige wedstrijd wordt gehouden vanaf 01/06/2018 tot en met 14/06/2018 om 23.59 uur.
De deelnames die na de laatstgenoemde datum en het laatstgenoemde tijdstip binnenkomen, worden
niet in aanmerking genomen.
Artikel 4 – Deelnemingsvoorwaarden
§1. Deelname aan deze wedstrijd is voorbehouden aan meerderjarige fysieke personen (+18 jarigen).
Deelname aan de wedstrijd verloopt via sms verkeer via het SMS-nummer 0460 213 580, dat
specifiek voorzien is voor de wedstrijd tijdens de duur van de wedstrijd.
Het is toegelaten om maximum tien deelnames te registreren per deelnemer en per telefoonnummer.
Maximum één deelname per gespeelde Scooore! ticket. Om deel te nemen aan de wedstrijd bezorgen
de deelnemers binnen de voorziene wedstrijdperiode per SMS de gevraagde informatie (zie artikel 5).
De deelnemers zijn steeds zelf verantwoordelijk voor de telecommunicatiekosten van hun
deelname(s).
Nationale Loterij zal maximum 2500 deelnames aannemen. De Nationale Loterij behoudt zich het
recht voor daarna het totale aantal deelnames aan deze wedstrijd te begrenzen, bijvoorbeeld rekening
houdende met toenemende organisatiekosten.
§2. Elke twijfel of onregelmatigheid met betrekking tot de identiteit van een winnaar leidt ertoe dat
hij uit de wedstrijd wordt uitgesloten en/of dat zijn prijs hem wordt afgenomen, zonder dat de
deelnemer in kwestie daarvoor enige vergoeding van welke aard dan ook kan eisen.
Artikel 5 – Verloop van de onderhavige wedstrijd
§1. Om te kunnen deelnemen, dient de deelnemer de volgende stappen te doorlopen:
STAP 1: IN HET SCOOORE! VERKOOPPUNT:
De deelnemer dient een weddenschap uit te brengen op minimum 6 sportevenementen van
SCOOORE!, die plaatsvinden tijdens de groepsfase van de Wereldbeker van 2018 in Rusland, voor
een inzetbedrag van minstens €10.
STAP 2: PER SMS:
De deelnemer stuurt per SMS de actiecode (SCOOORENL of SCOOOREFR) die zich bevindt in het
SCOOORE! verkooppunt naar het in artikel 4, §1, bedoelde telefoonnummer.
STAP 3: PER SMS:
De deelnemer stuurt per SMS (na de ontvangstbevestiging van zijn eerste SMS) het juiste en
volledige ticketnummer ( zie voorbeeld hieronder) van zijn spelticket door naar het in artikel 4, §1,
bedoelde telefoonnummer.
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STAP 4: PER SMS:
De deelnemer stuurt in één en dezelfde SMS (na de ontvangstbevestiging van zijn tweede SMS) het
antwoord door op de volgende twee vragen van de wedstrijd, in de vorm zoals hieronder beschreven:
1. HOOFDVRAAG:
In welke stad zullen de Rode Duivels spelen op 23/06/2018?
2. SCHIFTINGSVRAAG:
Hoeveel deelnames zullen geregistreerd worden op het einde van de wedstrijd op 14/06/2018
om 23u59?
STAP 5:
De deelnemer verkrijgt per SMS een bevestiging van deelname aan de wedstrijd.
§2. Als er een correct antwoord werd gegeven op de wedstrijdvraag (vraag 1 - hoofdvraag), dan wijst
een jury op soevereine wijze de winnaars aan, d.w.z. de deelnemers die op de schiftingsvraag (vraag
2) het juiste antwoord hebben gegeven, of dit juiste antwoord het dichtst hebben benaderd, en die
alle deelnemingsvoorwaarden strikt hebben nageleefd. Als er echter niemand het juiste antwoord
heeft gegeven op de wedstrijdvraag (vraag 1 - hoofdvraag), of wanneer de voetbalwedstrijd wegens
bepaalde omstandigheden niet heeft kunnen plaatsvinden of moest worden afgebroken vóór het einde
van de reglementaire speeltijd, of wanneer er zich een ander geval van overmacht heeft voorgedaan,
dan behoudt de Nationale Loterij zich het recht voor om de onderhavige wedstrijd hetzij te herhalen,
hetzij te verschuiven naar een latere datum.
§3. In het geval van een ex-aequo bij de antwoorden op de schiftingsvraag, zullen de winnaars
bepaald worden op basis van de chronologische volgorde waarin de antwoorden op de schiftingsvraag
zijn binnengekomen.
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§4. Afgezien van hetgeen er wordt gepost op de website van SCOOORE!, en van de mededelingen die
worden gedaan aan de winnaar(s), wordt er over de onderhavige wedstrijd geen enkele informatie
van welke aard ook uitgewisseld per brief, telefonisch, per e-mail of via de sociale media. In die
context mag de afwezigheid van communicatie vanwege de Nationale Loterij absoluut niet worden
beschouwd als de aanvaarding van een of ander standpunt van een deelnemer.
Artikel 6 - Uitsluiting
In het geval van misbruik, bewezen fraude, vermoeden van fraude of vermoeden van bedrog,
behoudt de Nationale Loterij zich formeel het recht voor om de betrokken deelnemer(s) uit te sluiten
van deelneming aan de onderhavige wedstrijd en/of aan andere wedstrijden van de Nationale Loterij.
Die uitsluiting gebeurt bovendien zonder enige afbreuk te doen aan het recht van de Nationale Loterij
om eventueel een integrale schadevergoeding te eisen van de betrokken deelnemer(s).
Artikel 7 – Bericht aan de winnaars
§1. De winnaars worden persoonlijk en uitsluitend per telefoon op de hoogte gebracht.
De Nationale Loterij behoudt zich het recht voor om de betrokken winnaars uit te nodigen in haar
hoofdkantoor om daar hun prijs in ontvangst te komen nemen.
§2. De Nationale Loterij zal ervoor zorgen dat de winnaars uiterlijk op 15/07/2018 worden
geïnformeerd. Onder geen enkel beding kunnen de prijzen in natura van de onderhavige wedstrijd
worden geruild tegen speciën en evenmin tegen andere prijzen in natura (bijvoorbeeld: wie een
officieel Rode Duivels-shirt wint, kan dit niet ruilen tegen een officiële WK-wedstrijdbal, en
omgekeerd). Het is de winnaars verboden om hun prijzen door te verkopen. Daarenboven moeten de
winnaars de eerste tot en met de derde prijs aanvaarden zoals ze worden beschreven in Artikel 8, §1,
hieronder. De prijzen mogen noch in hun geheel, noch gedeeltelijk worden doorgegeven aan iemand
anders.
Artikel 8 – Prijzen van de onderhavige wedstrijd
§1. De prijzen van de onderhavige wedstrijd zijn de volgende:
-

Eerste prijs: een geldbedrag van 5.000 (vijfduizend) euro.
Tweede prijs: 50 officiële wedstrijdballen van de Wereldbeker Voetbal 2018 (een

wedstrijdbal heeft een waarde van ongeveer 90 euro).

Derde prijs: 40 officiële shirts « Rode Duivels 2018 » (een truitje heeft een waarde van
ongeveer 50 euro). Om praktische redenen hebben al deze shirts de maat “Large”.

§2. In het geval van overmacht in haar hoofde, verbindt de Nationale Loterij zich ertoe om de prijzen
in natura van de onderhavige wedstrijd te vervangen door andere prijzen van een gelijke of een
hogere waarde. Tevens verbindt de Nationale Loterij zich ertoe om die alternatieve prijzen binnen een
redelijke termijn naar de winnaars te verzenden.
Artikel 9 – Verzending van de prijzen van de onderhavige wedstrijd
§1. De Nationale Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verdwijning van prijzen die ze
heeft verstuurd.
§2. Wanneer prijzen niet ter bestemming geraken (onjuist adres, geadresseerde blijkt te zijn
verhuisd, geen reactie van de winnaar op de aankondiging dat hij heeft gewonnen, …), dan verliest de
desbetreffende deelnemer elk recht op zijn prijs.
§3. Er wordt maximum één prijs per postadres en/of per gsm-nummer toegekend.
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Artikel 10 - Verantwoordelijkheden
§1. De Nationale Loterij behoudt zich het recht voor om de onderhavige wedstrijd hetzij in zijn
geheel, hetzij gedeeltelijk te wijzigen, uit te stellen, in te korten of te annuleren, met name –maar niet
uitsluitend- in onverwachte omstandigheden, in gevallen van overmacht of bij wijziging van de
reglementering. Wanneer er zich een wijziging, een uitstel, een inkorting of een annulering zou
voordoen, dan kunnen noch de deelnemers aan de onderhavige wedstrijd noch andere personen enig
recht laten gelden op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
§2. Wie aan de onderhavige wedstrijd deelneemt, wordt verondersteld om de specifieke
eigenschappen en beperkingen van het internet te kennen en te aanvaarden, in het bijzonder op het
vlak van het technische vermogen en van het risico voor verbreking van de internetverbinding, en,
meer in het algemeen, inzake de risico’s die inherent zijn aan elke internetaansluiting en aan elke
gegevensoverdracht via het internet, inzake de ontstentenis van enige beveiliging van bepaalde
gegevens tegen mogelijke diefstal, en inzake de mogelijke besmettingsrisico’s door virussen op het
netwerk.
§3. Noch de Nationale Loterij zelf, noch haar personeelsleden, noch derden waarop zij in het kader
van de onderhavige wedstrijd een beroep doet, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor wat hierna
wordt opgesomd:
- gebrekkige gegevensoverdrachten via het internet;
- de slechte werking hetzij van het internet zelf, hetzij van de aangewende software, hetzij van
het mobiele netwerk;
- de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën en technische mankementen;
- om het even welk gebrek op technisch vlak en inzake hardware en software;
- om het even welke schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van de
organisatie van de onderhavige wedstrijd, met inbegrip van de eigenlijke deelneming aan
deze wedstrijd, de bepaling van de winnaars en de toekenning van de prijzen.
§4. De Nationale Loterij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse
schade die het gevolg is van een verbreking van de internetverbinding, van welke
functioneringsstoornis dan ook, van de uitsluiting van deelnemers of van de beëindiging van de
wedstrijd, om welke reden dan ook. Elke deelnemer aan de onderhavige wedstrijd is verplicht om alle
vereiste maatregelen te treffen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen en om de op zijn
computer geïnstalleerde softwareprogramma’s te beveiligen tegen om het even welke vorm van
beschadiging. Zowel het inloggen op de website van de onderhavige wedstrijd als de eigenlijke
deelneming aan deze wedstrijd ressorteren onder de volle en integrale verantwoordelijkheid van de
deelnemers zelf.
§5. Evenmin kan de Nationale Loterij aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of
annulering van de onderhavige wedstrijd wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid
die onafhankelijk is van de wil van de Nationale Loterij.
§6. Over de hoofdvraag en over de schiftingsvraag van de onderhavige wedstrijd wordt er geen enkel
geschil in aanmerking genomen.
Artikel 11 – Bescherming van het privéleven en van het beeldrecht
§1. Elke deelnemer aan deze wedstrijd aanvaardt dat de Nationale Loterij zijn persoonsgegevens
bewaart zolang dat nodig is voor het beheer van de onderhavige wedstrijd. Indien de deelnemer zijn
toestemming heeft gegeven, dan kunnen zijn persoonsgegevens, binnen de grenzen van die
toestemming, worden gebruikt voor marketingdoeleinden en voor het toesturen, in het bijzonder via
e-mail, van informatie met betrekking tot producten en acties van de Nationale Loterij, en van
allerhande commerciële informatie, nieuwsbrieven, wedstrijden en promotionele aanbiedingen met
betrekking tot SCOOORE!. De Nationale Loterij beschermt de door haar verzamelde persoonsgegevens
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
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§2. Indien de winnaars van de onderhavige wedstrijd daarmee uitdrukkelijk instemmen, worden hun
persoonlijke gegevens desgevallend bekendgemaakt op de website van SCOOORE! of op om het even
welke andere communicatiedrager, binnen de grenzen van de toestemming die de winnaars hebben
gegeven, en uitsluitend in het kader van de onderhavige wedstrijd.
§3. Elke deelnemer aan de onderhavige wedstrijd heeft toegang tot zijn persoonlijke gegevens. Hij
heeft tevens het recht om die persoonlijke gegevens te laten corrigeren, om ze te laten verwijderen
en om zich te verzetten tegen het gebruik ervan. Iedere deelnemer kan daartoe contact opnemen met
dit e-mailadres: privacy@nationale-loterij.be. De Nationale Loterij ziet zich echter genoodzaakt om de
deelname te annuleren van degenen die zich ofwel verzetten tegen het gebruik van gegevens die
nochtans voor de onderhavige wedstrijd noodzakelijk zijn, ofwel vragen om die gegevens te
verwijderen.
Artikel 12 – Aanvaarding van het reglement
Wie aan de onderhavige wedstrijd deelneemt, stemt in met dit reglement en voorts ook met alle
beslissingen die de Nationale Loterij zou kunnen nemen om de onderhavige wedstrijd vlot te laten
verlopen.
Het onderhavige reglement staat van 01/06/2018 tot en met 14/06/2018 op de website
www.scooore.be.

***
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