
 

Reglement  Run for KiKa Loterij  2018 

 

Artikel 1. Organisatie 

1. The Event Foundation, NDSM-Plein 36, 1033 WB, Amsterdam, organiseert de Run for KiKa 
Loterij. 

2. De afdracht wordt aangewend ten bate van Stichting Kinderen Kankervrij, kortweg KiKa.  
3. De deelnemersadministratie van de Run for KiKa Loterij wordt gevoerd door The Event 

Foundation, waarbij de Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.  

Artikel 2. Voorschriften voor deelname 

1. Deelname aan de Run for KiKa Loterij staat open voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en 
ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen. 

2. Degene die deelneemt aan de Run for KiKa Loterij is gebonden aan de bepalingen van dit 
reglement, zoals dit van tijd tot tijd wordt gewijzigd, telkens in de laatste gewijzigde versie 
daarvan. Een exemplaar van dit reglement, in zijn geldende vorm, is te vinden op 
www.runforkika.nl en op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij Emolife, gevestigd in Amsterdam. 

3. Emolife is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer voortvloeien uit het door 
hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde voorschriften. 

Artikel 3. Speelwijze  

1. De deelnemer aan de Run for KiKa Loterij dingt op een in dit reglement voorziene wijze mee 
naar de prijzen van deze loterij, zoals beschreven in artikel 8 van dit reglement.  

2. Men speelt mee door een deelnemer of team van Run for KiKa te sponsoren. Hoe vaker men 
sponsort, des te meer kans men heeft op een prijs. 

3. De persoonlijke gegevens die door de sponsor in het online sponsorformulier worden ingevuld 
en verzonden gelden als gegevens voor de loterij.  

Artikel 4. Speelgeheim  

1. De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke 
toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.  

Artikel 5. Beëindiging deelname  

1. De Run for KiKa Loterij behoudt zich het recht voor niet goed leesbare of niet volledige 
aanvragen voor deelneming niet te verwerken en geen opvolging te geven aan daarop 
aangegeven vragen of opmerkingen. 

Artikel 6. Inleg  

1. Een sponsor maakt kans op prijzen bij een sponsoring van 27,50 of meer, waarmee men een 
keer kans maakt.  

2. Inleg moet door een nieuwe deelnemer voorafgaand aan de trekking tijdig zijn voldaan via 
iDeal, incasso of middels het overboeken naar de rekening van Run for KiKa. 

Artikel 7. Winnende donateurs 

1. Om de winnende donateurs te bepalen vindt er een trekking plaats door een notaris van 
notariskantoor van Doorne te Amsterdam. De trekking vindt plaats op 31 oktober 2018. De 
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sluiting van de loterij is op dinsdag 31 oktober 2018 om 12:00 uur. Een ieder die na 31 oktober 
2018, 12:00 uur een nieuwe sponsortransactie verricht van 27,50 euro of meer, speelt niet 
meer mee met de Run for KiKa Loterij van 2018. 

2. Om de winnende nummers te bepalen, vindt een trekking plaats uit alle sponsortransacties 
van 27,50 of meer. Alle transacties worden genummerd.  

3. Uitsluitend nummers waarvoor de inleg is betaald kunnen prijswinnend zijn. De betaling van 
de inleg is voldaan indien de inleg op de rekening van Run for KiKa is bijgeschreven en de 
bankinstelling van de deelnemer geen gebruik heeft gemaakt van een 
terugboekingsvordering. 

Artikel 8. Prijzenpakket  

1. Algemene Bepalingen:  
 
1.1. Per lotnummer kan een deelnemer niet meer dan één prijs winnen. 

 
2. Prijzen:  

 
2.1. In de Run for KiKa Loterij 2018 dingen de deelnemers mee naar: 

- 1 x Mini cruise voor 4 pers. naar Newcastle  t.w.v. €600,-; 
beschikbaar gesteld door DFDS Seaways 
- 3 x paintballen voor 10 personen, t.w.v. €229,- per 10 personen; 
beschikbaar gesteld door: Fundestry Events 
- 1x een 60x60 cm foto-afdruk op canvas t.w.v. €70,-; 
beschikbaar gesteld door Digiprinting.nl 
- 3x 2 kaarten voor Madame Tussauds  t.w.v. €47,- per 2 personen; 
beschikbaar gesteld door Madame Tussauds 
- 1 x 2 vrijkaarten voor Safaripark de Beekse Bergen t.v.w. €48,-; 
beschikbaar gesteld door Safaripark de Beekse Bergen 
- 3 x kinderboekenpakket t.w.v. €50,- per pakket 
beschikbaar gesteld door boekhandel de Ganzenveer, Helmond 
 
Dit prijzenoverzicht wordt constant ge-update met nieuw gesponsorde prijzen 
 

2.2. Het is voor een prijswinnaar niet mogelijk om de prijs in contanten te ontvangen. 
2.3. Alle prijzen worden thuisbezorgd bij de winnaars. 
 

Artikel 9. Duur, bericht aan deelnemers, uitkering 

1. De loterij is actief vanaf 7 november 2017, 9.00 uur en sluit op 31 oktober 2018, 12.00 uur. 
2. De trekking zal plaatsvinden op: 31 oktober 2018, op het kantoor van The Event Foundation te 

Amsterdam. 
3. De winnaars van de Run for KiKa Loterij ontvangen schriftelijk bericht over het winnen in week 

44 of 45 van het jaar 2018.  

Artikel 10. Reclames  

1. Reclames over het niet of verkeerd toekennen van een prijs moeten - op schrift en 
beargumenteerd - binnen het kalenderjaar 2018 in het bezit zijn van de Run for KiKa Loterij. 
Na het kalenderjaar 2018 kan niet meer gereclameerd worden. 

2. Indien de reclame door het bestuur van The Event Foundation wordt afgewezen en de 
deelnemer het daarmee niet eens is, zal de met het toezicht op de desbetreffende trekking 
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belaste notaris als bindend adviseur over tijdig gedane reclames beslissen, zulks tenzij 
degene die reclameerde binnen 32 dagen nadat hij dat deed aan The Event Foundation te 
kennen heeft gegeven ervoor te kiezen over zijn reclame door de daartoe bevoegde rechter te 
laten beslissen, na desgewenst advies te hebben gevraagd aan de door de vennootschap te 
benoemen commissie van geschillen.  

Artikel 11. Afgelasting en uitsluiting  

1. De organisatie van de Run for KiKa is gerechtigd de trekking uit te stellen of af te gelasten, 
indien naar haar oordeel een goed verloop daarvan in gevaar dreigt te komen. Dit besluit zal 
zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd op de site van Run for KiKa met vermelding van de 
nieuwe datum van trekking. Ten aanzien van deelnemers geldt dat voor het weg- of 
zoekraken van ingevulde formulieren, kaarten, overmakingen, mededelingen van en aan hen 
tijdens het verzenden daarvan via de post, internet of anderszins elke aansprakelijkheid van 
de Run for KiKa Loterij, dan wel The Event Foundation, is uitgesloten, evenals voor schade 
door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d. Ook wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard door de Run for KiKa Loterij of The Event Foundation voor het handelen van 
personen in artikel 5 genoemd, alsmede voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten 
de invloedssfeer van de Run for KiKa Loterij of The Event Foundation liggende 
omstandigheden. Ook wordt geen aansprakelijkheid van de Run for KiKa Loterij en/of The 
Event Foundation aanvaard voor foutieve handelingen van deelnemers aan Run for KiKa. 

2. De Run for KiKa Loterij en/of The Event Foundation is niet aansprakelijk voor welke vertraging 
of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van de betalingsopdrachten bij de 
betreffende financiële of andere betrokken instellingen. 

3. De Run for KiKa Loterij en/of The Event Foundation is niet aansprakelijk voor fouten of 
nalatigheden van derden bij de uitgifte van prijzen in natura. 

4. The Event Foundation is niet aansprakelijk voor:  
- eventuele typ-, druk- of zetfouten; 
- enige schade ontstaan door de Actie; 
- voor gebreken in de gewonnen Prijzen. 
- enige schade als gevolg van het wijzigen dan wel beëindigen van de Actie; of 
- enige schade voortvloeiende uit (een) tekortkoming(en) van derde(n). 

5. The Event Foundation verleent geen garantie op een prijs. 

Artikel 13. Slotbepaling  

1. Dit reglement treedt in werking op 7 november 2017. 
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