
Reglement Back to School actie 
2016 
1. steunactie Back to school; 

De steunactie wordt georganiseerd door Tomabel vzw, Faliestraat 40b, 8210 Zedelgem, 

De steunactie “Back to School” wil een financiële ondersteuning geven aan revaliderende of 
langdurig zieke kinderen die nog niet naar school kunnen, om toch via internet de lessen in de 
klas te kunnen volgen. 
Deze actie is ten voordele van: 
Vzw bednet   www.bednet.be (Vlaams) 
Asbltakeoff   www.takeoff-asbl.be (Waals) 

De actie loopt in alle winkels van Delhaize in België. 
Tijdens deze actieperiode wordt er per verkochte verpakking troskerstomaatjes van Tomabel met 
de sticker op van “Back to School” een bijdrage van 0.20 euro/verpakking geschonken aan 
bovenstaande organisaties. Het totaal verzameld bedrag wordt gelijk verdeeld tussen deze twee 
organisaties. 
De steunactie periode loopt van 1 tot 15 september 2016 

2. kleurwedstrijd Back to School 

Bovenop deze steunactie kan iedere deelnemer van de kleurwedstrijd een volledig gratis dag 
uitstap winnen met de hele klas. 

Deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting voor de deelnemers. 

Hoe deelnemen aan de wedstrijd? 
Via www.tomabel.be, klik op de wedstrijdknop en download de printversie van de in te kleuren 
tekening. Print de tekening af, kleur hem in en stuur op naar Tomabel vzw, Faliestraat 40b, 8210 
Zedelgem. 

De kleurwedstrijd loopt van 1 tot 30 september 2016 
Door de deelname aan de wedstrijd gaat de deelnemer akkoord met dit volledig reglement, 
zonder enige voorwaarde. 

http://www.bednet.be/
http://www.takeoff-asbl.be/
http://www.tomabel.be/


Artikel 1: Reglement kleurwedstrijd tomabel 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Tomabel vzw, Faliestraat 40b, 8210 Zedelgem, hierna 
organisator genoemd. 

Artikel 2: Voorwaarden voor deelname en uitsluiting tot deelname  
De wedstrijd is voorbehouden aan alle fysieke personen, 
wonende in België, met uitzondering van het personeel van de organisator en het personeel van 
de ondernemingen die betrokken zijn met de totstandkoming van de wedstrijd. 
Alle minderjarige deelnemers moeten eerst goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijke 
vertegenwoordiger(s) vragen voordat zij aan de wedstrijd kunnen deelnemen. 
Deze wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting voor de deelnemers. 
De wedstrijd loopt van 1 september 2016 tot 30 september 2016 Inzendingen per post die wij 
ontvangen na 30 september 2016, komen niet meer in aanmerking. 
De winnaar van de kleurwedstrijd zal schriftelijk op de hoogte gebracht worden tegen half oktober 
2016. 
De uitslag van de wedstrijd kan niet worden betwist. 
Door deel te nemen aan de wedstrijd gaat de deelnemer 
akkoord met dit volledig reglement, zonder enige voorwaarde. 

Artikel 3: Volgende prijs kan gewonnen worden: 
Een volledige daguitstap met de hele klas van de deelnemer, aan één van onze Tomabel 
bedrijven ; Reo Veiling, in de loop van het kalenderjaar 2017. 
De prijs kan niet ingeruild worden tegen haar waarde in speciën of een andere prijs in natura. 
Bij het ontvangen van uw prijs, krijgt u alle nodige info die u nodig hebt om samen met het 
Tomabel bedrijf de nodige afspraken rond tijdstip en locatie te maken. 
De verplaatsing van en naar school en naar de verschillende bedrijven wordt geregeld door het 
organiserende Tomabel bedrijf. 
De verplaatsingskosten die daaruit voortvloeien zijn voor rekening van het organiserende 
Tomabel bedrijf. 

De organisator, noch het deelnemende Tomabel bedrijf, kan op geen enkele manier aansprakelijk 
gesteld worden voor mogelijke schade, lichamelijke letsels, ongevallen of overlijden, die zich 
zouden kunnen voordoen  tijdens de verplaatsing van en naar het Tomabel bedrijf, of tijdens het 
bezoek zelf. 

Artikel 4: Hoe deelnemen aan de wedstrijd? 
Via www.tomabel.be, klik op de wedstrijdknop en download de printversie van de in te kleuren 
tekening. Print de tekening af, kleur hem in en stuur deze op naar Tomabel vzw, Faliestraat 40b, 

http://www.tomabel.be/


8210 Zedelgem. 
De wedstrijd loopt van 1 september 2016 tot 30 september 2016 Inzendingen per post die wij 
ontvangen na 30 september 2016, komen niet meer in aanmerking 

Artikel 5:  
De organisator draagt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen of schade, ongeacht de 
oorzaak of de aard, die voortvloeien uit de toekenning van de prijs of uit deelname aan deze 
actie, met inbegrip van 
alle nadelen van welke aard ook die zijn toe te schrijven aan overmacht, problemen met Internet, 
netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve verwerking van gegevens. 

Artikel 6: 
De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand, indien deze 
wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt. De deelnemer kan hierdoor op geen enkele manier 
aanspraak doen gelden tegenover de organisator 

Artikel 7: Persoonlijke gegevens 
Het reglement herinnert eraan dat deelnemers bepaalde persoonlijke gegevens moeten 
communiceren. De informatie is bestemd voor Tomabel. 

De persoonlijke gegevens van de deelnemers worden in een bestand opgenomen met als doel 
de winnaar van de wedstrijd te kunnen identificeren en te contacteren. 

De winnaar van de wedstrijd gaat door zijn/haar deelname aan de wedstrijd akkoord met het feit 
dat het organiserende Tomabel bedrijf of een partner van het bedrijf de uitstap en het 
bedrijfsbezoek fotografeert of filmt en deze beelden, binnen de beperkingen van de wetgeving, op 
elk soort van ondergrond en zonder geografische beperking of beperking in de tijd, gebruikt. 

Artikel 8: 
Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement 
in. 

Tomabel wenst u veel succes met de ‘Back to School’ kleurwedstrijd 

 


