Public

Tombola Cera ten voordele van BRS
Officieel Reglement
1.

BRS VZW gelegen Muntstraat 1, 3000 Leuven organiseert op basis van het Koninklijk Besluit
n°3645730 in samenwerking met de coöperatieve vennootschap Cera een tombola waarvan de
opbrengst bestemd is voor het bevorderen, aanmoedigen en verzekeren van
ontwikkelingshulp volgens de coöperatieve beginselen in de ontwikkelingslanden.

2.

De tombola is uitsluitend voorbehouden voor de vennoten van Cera die voor minstens 600
EUR aandelen van Cera bezitten op de dag van de trekking.

3.

Deelname aan de tombola kan via de website www.cera.coop van 5 oktober 2020 tot en met
30 november 2020.

4.

Elke vennoot van Cera kan slechts eenmaal deelnemen aan de tombola.

5.

De dotatie van de tombola bestaat uit:
➢

15 x 1 luxe arrangement Strandhotel Cadzand (3 overnachtingen in een comfortkamer met
zeezicht inclusief ontbijt in Pine House en 3 diners in PureC, AirRepublic en Blueness)
t.w.v. 1.280 euro = 19.200 euro

➢

300 x Riedel tastings kits (4 glazen en een micro-fiber poetsdoek voor glazen) t.w.v. 105
euro = 31.500 euro

6.

Er wordt slechts één prijs per familie levend onder hetzelfde dak toegewezen. De prijzen
kunnen overgedragen worden naar inwonenden (zelfde domicilieadres), maar zullen in geen
geval kunnen verzilverd worden (ook niet gedeeltelijk).

7.

De trekking van de tombola zal uitgevoerd worden op 7 december 2020 in het bijzijn van de
gerechtsdeurwaarder.

8.

De winnaars zullen vóór 31 december 2020 persoonlijk schriftelijk verwittigd worden. De lijst
met winnaars zal ook gepubliceerd worden op de website www.cera.be en het e-zine van Cera
van januari 2021.

9.

Behoudens het ter beschikking stellen van dit reglement, worden er geen briefwisseling noch
telefonisch gesprekken gevoerd in verband met deze actie. Elk geval dat niet uitdrukkelijk in
dit reglement voorzien is zal door de gerechtsdeurwaarder beslist worden. Tegen zijn
beslissing is geen beroep mogelijk. Eventuele betwistingen kunnen enkel aan de
gerechtsdeurwaarder voorgelegd worden indien ze, uiterlijk binnen de veertien dagen na de
verwittiging van de winnaars, schriftelijk ter kennis gebracht worden aan Cera.

10. Door hun deelname aan de tombola gaan alle deelnemers akkoord met de voorwaarden
voorzien in dit reglement.
11. De deelname aan de tombola wordt niet toegestaan aan werknemers van Cera, zelfs indien zij
vennoot zijn van Cera.
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