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Dit reglement is van toepassing op de sponsorloterij die georganiseerd
wordt door OVC ’85. Wanneer u een lot koopt en daarmee deelneemt aan
de loterij, bent u gebonden aan de voorschriften van dit reglement.
Voor deze loterij is toestemming gevraagd bij de gemeente
Renkum-Oosterbeek.
Wijzigingen in het reglement zullen tijdig voorafgaand aan de loterij worden
gecommuniceerd. Op verzoek kan een exemplaar van het reglement worden
verkregen.
OVC’85 of de personen die zij inschakelt zijn niet aansprakelijk voor de
nadelen die voortvloeien het niet in acht nemen van de voorschriften of
bepalingen in het reglement.
Deelname is mogelijk voor elk bedrijf dat is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel.
Bedrijven waaraan bestuursleden van OVC’85 of organisatoren van de
Sponsorloterij zijn gelieerd, mogen niet deelnemen aan de verloting.
OVC’85 kan deelnemers uitsluiten van deelname, indien er fraude wordt
gepleegd met betrekking tot de aankoop of trekking van de loten of indien
er andere gegronde redenen zijn om daartoe over te gaan.
OVC’85 is niet aansprakelijk voor fouten.
Loten kunnen uitsluitend worden gekocht door middel van het invullen van
het daarvoor bestemde formulier. Ter verificatie zal dit formulier
gepubliceerd worden op de website van OVC ’85.
Na het plaatsen van de bestelling van het aantal loten ontvangt u digitaal de
factuur. Op deze factuur vindt u het/de toegewezen lotnummer(s).
Betaling van de factuur dient per ommegaande te geschieden en dient
uiterlijk woensdag 27 november 2019 om 17:00 uur op de rekening van
OVC ’85 zichtbaar te zijn
De trekking van de loterij zal in het openbaar plaatsvinden op donderdag 28
november 2019.
Het recht op de prijs ontstaat op het moment dat het door de deelnemer
gekochte en betaalde lotnummer overeenkomstig de factuur overeenkomt
met het getrokken nummer en nadat dit geverifieerd is door de organisatie.
Vermelding van de uitslag van loterij wordt vanaf 30 november 2019
gepubliceerd op de website van OVC ’85.
De prijzen zijn als volgt:
Iedere deelnemer aan de loterij krijgt een vermelding naar keuze op het Loterijspandoek dat
achterop de muur van de hoofdtribune komt te hangen.
1e prijs:
- 1 jaar lang wordt de tribune naar uw bedrijf vernoemd;
- Een groot spandoek op de hoofdtribune met uw bedrijfsnaam of andere invulling naar keuze;
en
- Grote naamsvermelding op het Loterijspandoek.
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2e prijs:
- Een groot spandoek op het hoofdveld achter één van de doelen met uw bedrijfsnaam of
andere invulling naar keuze; en
- Grote naamsvermelding op het Loterijspandoek.
3e prijs:
- Grote naamsvermelding op het Loterijspandoek.
16. OVC’85 behoudt zich het recht voor om voorgestelde uitingen op de
spandoeken te weigeren.
17. De prijzen zijn niet overdraagbaar of in te wisselen voor geld.
18. Indien u als deelnemer een klacht heeft, kunt u dit kenbaar maken door
contact op te nemen via het hiervoor bestemde e-mailadres:
sponsoring@ovc85.nl.
19. Iedere verdere aansprakelijkheid, voor zover deze wettelijk kan worden
uitgesloten, is uitgesloten.
20. In onvoorziene gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, of niet duidelijk
genoeg is, beslist de organisatie.

Deelnemersreglement Sponsorloterij 2019-2020

Pagina 2

