Actievoorwaarden gratis Speeletui
Artikel 1 – Actievoorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie rond het schenken van een gratis speeletui die wordt
georganiseerd door de Nationale Loterij, NV van publiek recht, waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de
Belliardstraat 25-33 te 1040 Brussel.
De leden van de Lottery Club die houder zijn van een Lottery Club-kaart kunnen op voorlegging van de kaart
in hun favoriete verkooppunt (aangeduid in een begeleidend schrijven) één gratis Speelpochette ontvangen,
geschikt om de Lottery Club-kaart, speltickets, krasbiljetten en bulletins in te bewaren.
Artikel 2 – Lottery Club-kaart – Deelneming aan de actie
Deelneming aan de actie is uitsluitend mogelijk voor de geldige leden van de Lottery Club die houder zijn
van een Lottery Club-kaart. Deze persoonlijke kaart bevat de naam/voornaam en een kaartnummer van het
Lottery Club-lid. Elk Lottery Club lid ontvangt één kaart met een begeleidend schrijven per post op het door
hem/haar opgegeven adres. De kaart heeft momenteel geen andere functies dan het lidmaatschap van de
Lottery Club aantonen ter gelegenheid van bepaalde acties. De kaart is persoonlijk en mag enkel gebruikt
worden door de betrokken persoon zelf.
Artikel 3 - Looptijd van de actie
Onderhavige actie wordt gehouden vanaf 03/04/2017 tot uitputting van de voorraad. Ieder lid mag
maximum één gratis Speelpochette afhalen mits voorlegging van zijn/haar persoonlijke Lottery Club-kaart.
De Nationale Loterij voorziet voldoende voorraad en is niet verantwoordelijk voor eventuele uitputting van
de voorraden in de verkooppunten waardoor leden geen Speelpochette hebben kunnen ontvangen. De
Nationale Loterij is niet verplicht bijkomende Speeletui te voorzien of de desbetreffende leden een
compensatie aan te bieden.
Artikel 4 – 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 het betrokken Lottery Club-lid uit te sluiten van deelneming
aan onderhavige actie of andere acties 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 personen.
Indien blijkt dat valse of foutieve identiteitsgegevens worden meegedeeld aan de Nationale Loterij, kan deze
laatste alle nodige maatregelen treffen, onder meer, maar niet beperkt tot, schrapping van de
inschrijving/uitsluiting uit Lottery Club.
Onder geen enkel beding kan de Speelpochette worden geruild tegen speciën of andere voordelen in natura.
Artikel 5 – Verzending van de Lottery Club-kaart
De Nationale Loterij is niet verantwoordelijk voor kaarten die tijdens hun verzending verloren raken of niet
op de juiste bestemming geraken (onjuist adres, verhuizing …) en kan niet verplicht worden een nieuwe
kaart te versturen naar de betrokken persoon in geval van verlies van de kaart, tijdens verzending of
daarna.
Lottery Club-leden die een kaart verliezen of wiens kaart foutieve gegevens bevat zullen de Nationale Loterij
daar wel van informeren via lotteryclub@nationale-loterij.be
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
De Nationale Loterij behoudt zich het recht voor om onderhavige actie 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
actie noch andere personen enig recht laten gelden op welke vorm van schadevergoeding dan ook.
Evenmin kan de Nationale Loterij aansprakelijk worden gesteld bij wijziging, inkorting of annulering van
onderhavige actie wegens een geval van overmacht of in een omstandigheid die onafhankelijk is van de wil
van de Nationale Loterij.
De Nationale Loterij is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken aan de gratis uitgedeelde voorwerpen.

Artikel 7 – Aanvaarding van de actievoorwaarden
Wie aan onderhavige actie deelneemt, stemt in met deze voorwaarden en voorts ook met alle beslissingen
die door de Nationale Loterij zouden kunnen worden genomen om de promotie-actie vlot te laten verlopen.
Brussel, 27 maart 2017.

