SUPPORTLOOP LOTERIJ – REGLEMENT
Organisatie
1. PGOsupport (Daltonlaan 600, 3584 BK in Utrecht) organiseert de Supportloop
Loterij.
2. De opbrengsten zullen op de rekening van PGOsupport komen, waarna 80%
van de opbrengst terugvloeit naar de organisatie waarvoor het lot gekocht is.
20% van de opbrengst blijft bij PGOsupport en wordt gebruikt ter investering in
de organisatie van de Supportloop.
3. De deelnemersadministratie van de Supportloop Loterij wordt gevoerd door
PGOsupport, waarbij de Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is.
Voorschriften voor deelname
1. Deelname aan de Supportloop Loterij staat open voor alle natuurlijke personen
van 18 jaar en ouder. Ook staat deelname open voor rechtspersonen.
2. Degene die deelneemt aan de Supportloop 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.supportloop.nl.
3. PGOsupport is niet aansprakelijk voor de nadelen die voor een deelnemer
voortvloeien uit het door hem niet opvolgen van de in dit reglement vastgelegde
voorschriften.
Speelwijze
1. De deelnemer aan de Supportloop Loterij dingt op een in dit reglement
voorziene wijze mee naar de prijzen van deze loterij, zoals beschreven in lid 2 tot
en met 6 van dit artikel (Speelwijze).
2. Men speelt mee met het lotnummer dat hem/haar door de organisatie van de
Supportloop Loterij is toegewezen.
3. Men kan online via www.supportloop.nl een lot kopen (via de button ‘Loten
Kopen’). Dit lot is geldig zodra de afschrijving heeft plaatsgevonden en is voor
eigen gebruik: de koper hoeft deze niet te registreren.
4. Men kan ook een lot lopen via een lotenboekje. Er wordt dan cash betaald aan
de verkoper van het lot. Het lot is pas geldig zodra deze geregistreerd is op
www.supportloop.nl.
5. Men kan bij een particuliere inschrijving (individu of gezin) van €25,- drie gratis
loten ontvangen. Deze loten zijn niet geregistreerd en kunnen verkocht worden
aan een derde. Indien deze loten verkocht worden dient de derde deze nummers
te registreren via www.supportloop.nl. Indien de deelnemer zelf gebruik wil
maken van de loten dient hij deze op eigen naam te registreren.
6. Men kan bij elke inschrijving ervoor kiezen extra loten te ontvangen. De keuze
is aan de deelnemer of deze loten voor eigen gebruik zijn of voor verkoop aan
een derde. De keuze kan aangegeven worden door een vinkje te zetten bij
‘Registreer al deze loten op mijn naam’. Indien de loten voor verkoop aan een
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derde bestemd zijn dient de uiteindelijke koper de loten te registreren op
www.supportloop.nl.
7. Het is niet mogelijk om een verzoek voor aanpassing van het lotnummer of
omwisselen van het lot bij de organisatie, dan wel de deelnemer, neer te leggen.
Speelgeheim
De namen van deelnemers of prijswinnaars mogen slechts met hun uitdrukkelijke
toestemming aan een derde of derden worden bekend gemaakt.
Aanvraag, wijziging en beëindiging deelname
1. De Supportloop Loterij behoudt zich het recht voor niet volledige aanvragen of
foutief ingevulde aanvragen voor deelneming niet te verwerken en geen
opvolging te geven aan daarop aangegeven vragen of opmerkingen.
2. Bij fouten en gebreken, zoals bijvoorbeeld drukfouten en zetfouten, die bij het
vervaardigen van formulieren, kaarten of loten zijn ontstaan waardoor deelname
aan de loterij onmogelijk is, ontvangt degene die wilde deelnemen - op zijn
verzoek of op initiatief van de Supportloop Loterij - het door hem betaalde
inleggeld retour en neemt hij niet deel aan welke trekking ook. Verdergaande
aanspraken kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen jegens de
Supportloop Loterij niet geldend maken. Zowel de deelnemer als de Supportloop
Loterij zijn verplicht elkaar zo spoedig mogelijk van geconstateerde fouten en
gebreken op de hoogte te stellen.
Inleg
1. De kosten van een lot zijn €5 (vijf euro).
2. Inleg moet door de koper voorafgaand aan de trekking zo tijdig zijn voldaan
dat het lotnummer op de trekkingslijst kan worden geplaatst. Voor online
gekochte en al geregistreerde loten moet het geld dus afgeschreven zijn en
bijgeschreven op de rekening van PGOsupport. Niet geregistreerde loten (online
verkregen bij inschrijving of uit een lotenboekje) dienen eerst geregistreerd te
worden voor zij op de trekkingslijst komen.
Winnende lotnummers
1. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt een trekking plaats op dinsdag
2 oktober 2018. Iedereen die vanaf 2 oktober 2018 een nieuw lot aanschaft,
speelt met dit lot niet meer mee met de Supportloop Loterij van 2018. Loten die
na deze datum worden gekocht kunnen dus als ongeldig worden beschouwd en
kunnen niet voor een (eventuele) Supportloop Loterij in 2019 worden gebruikt.
2. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt een trekking plaats uit alle
lotnummers die voor de betreffende trekking overeenkomstig dit reglement
uitgegeven zijn.
3. Uitsluitend lotnummers die op de trekkingslijst staan (zie ‘Inleg’) kunnen
prijswinnend zijn. De betaling van de inleg is voldaan indien de inleg op de
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rekening van PGOsupport is bijgeschreven en de bankinstelling van de deelnemer
geen gebruik heeft gemaakt van een terugboekingsvordering.
Prijzenpakket
1. Algemene Bepalingen:
1.1. In een trekking kan een deelnemer niet meer dan een prijs winnen.
1.2. Wanneer een deelnemer meerdere prijzen heeft op een van zijn lotnummers,
is de organisatie van de Supportloop gerechtigd om een nieuwe trekking te
organiseren voor deze prijzen.
2. Jaarlijkse Prijzen:
2.1. In de Supportloop Loterij 2018 dingen de deelnemers mee naar diverse
prijzen die via de website www.supportloop.nl bekend gemaakt zullen worden.
2.2. Het is voor een prijswinnaar niet mogelijk om de prijs in contanten te
ontvangen.
Bericht aan deelnemers, uitkering
1. De Supportloop Loterij maakt de winnende lotnummers en de daarbij
behorende prijzen bekend tijdens de trekking op 2 oktober 2018 door publicatie
op de website www.supportloop.nl. De prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
2. De deelnemers van wie overeenkomstig het in dit reglement bepaalde is
vastgesteld dat door hem een prijs is gewonnen, kunnen de prijs ophalen bij
Stichting MEO, A. Hofmanweg 1A in Haarlem. Indien mogelijk wordt de prijs
opgestuurd.
3. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld tenzij dit expliciet is
aangegeven.
Afgelasting en uitsluiting
De organisatie van de Supportloop 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
Supportloopwebsite met vermelding van de nieuwe datum van trekking. Bij
definitieve afgelasting van een trekking zal de door de deelnemers betaalde inleg,
zo veel als dat mogelijk is, worden terugbetaald.
Aansprakelijkheid
1. 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 Supportloop Loterij, dan wel PGOsupport, is uitgesloten,
evenals voor schade door strafbare handelingen van derden, zoals diefstal e.d.
Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard door de Supportloop Loterij of
PGOsupport voor schade direct of indirect veroorzaakt door buiten de
invloedssfeer van de Supportloop Loterij of PGOsupport liggende
omstandigheden. Ook wordt geen aansprakelijkheid van de Supportloop Loterij
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en/of PGOsupport aanvaard voor foutieve handelingen van deelnemers aan de
Supportloop.
2. De Supportloop Loterij en/of PGOsupport 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 Supportloop Loterij en/of PGOsupport is niet aansprakelijk voor fouten of
nalatigheden van derden bij de uitgifte van prijzen in natura.
Verkoop aan derden
1. Voor de verkoop van loten (online verkregen loten bij inschrijving ofwel loten
uit lotenboekjes) gelden dezelfde regels als voor de Supportloop Loterij via de
knop ‘Loten kopen’, een aantal uitzonderingen daargelaten. Deze uitzonderingen
zijn:
1.1. Het lot is geldig op het moment dat de contante betaling heeft
plaatsgevonden en het lot online is geregistreerd.
1.2. Contante inleg moet door de koper voorafgaand aan de trekking zo tijdig zijn
voldaan dat hem het lotnummer worden toegekend en het lotnummer op de
trekkingslijst kan worden geplaatst. Dit geschiedt na online registratie. Pas dan is
hij deelnemer van de Supportloop Loterij met geregistreerd lotnummer.
1.3. Om de winnende lotnummers te bepalen, vindt een trekking plaats op
maandag 2 oktober 2018. Iedereen die na 30 september 2018 een nieuw lot
aanschaft, speelt met dit lot niet meer mee met de Supportloop Loterij van 2018.
Loten die na deze datum worden gekocht kunnen dus als ongeldig worden
beschouwd en kunnen niet voor een (eventuele) Supportloop Loterij in 2019
worden gebruikt.
1.4. Uitsluitend lotnummers waarvoor de inleg is betaald en die geregistreerd zijn
kunnen prijswinnend zijn. De betaling van de inleg is voldaan indien de inleg
contant is betaald aan de verkoper.
1.5. De Supportloop Loterij maakt de winnende lotnummers en de daarbij
behorende prijzen bekend tijdens de trekking op 2 oktober 2018 door publicatie
op de website www.supportloop.nl.
Slotbepaling
Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2018.
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