
WEDSTRIJDREGLEMENT – TROOPER TROMBOLA 2022 
 
Dit reglement legt de deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de Trooper 
Trombola wedstrijd die van 09/05/2022 tot en met 31/05/2022 middernacht georganiseerd wordt 
door Go Connect bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Beiaardlaan 3, 1850 
Grimbergen, met ondernemingsnummer BE0653.775.248, hierna genoemd “Trooper”. 
Deelname aan de Trooper Trombola-wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit 
reglement en van elke beslissing die Trooper dient te treffen in het kader van de wedstrijd. 
 

1. DUURTIJD VAN DE WEDSTRIJD 

De wedstrijd start op 09/05/2022 en eindigt op 31/05/2022, middernacht. Deze periode kan 
echter door Trooper op elk moment worden uitgesteld, uitgebreid, onderbroken of stopgezet. 
 

2. WIE KAN DEELNEMEN? 

a. Deelnemingsvoorwaarden 
De wedstrijd is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon die tussen 09/05/2022 en 31/05/2022 
middernacht een geslaagde Trooperaankoop deed. Dit door via de Trooperpagina van zijn/haar 
vereniging of goed doel op www.trooper.be door te klikken naar een Trooperwebshop of door de 
Trooperbot (een webextensie), waar mogelijk, succesvol te activeren op een Trooperwebshop. 
Enkel personen die hierbij ook hun e-mailadres achterlieten en er zo mee akkoord gingen om e-
mails van Trooper te ontvangen, krijgen in de week volgende op hun Trooperaankoop een e-mail 
van Trooper met daarin een unieke Trombolacode waarmee ze kunnen deelnemen aan de 
wedstrijd.  
 
Elke geslaagde Trooperaankoop via www.trooper.be of de Trooperbot en elke geslaagde schenking 
van de SuperPlus-punten van Delhaize of cashbacks via KBC Deals tussen 09/05/2022 en 
31/05/2022 middernacht krijgt een unieke Trombolacode, ongeacht de status van de transactie.  
 
Iedere deelnemer kan meerdere unieke Trombolacodes ingeven op de wedstrijdpagina 
www.trooper.be/trombola om deel te nemen. Elke unieke code kan maar 1 keer ingegeven worden. 
Elke unieke ingegeven Trombolacode, samen met het correct en volledig ingevulde 
deelnameformulier, staat gelijk aan een geldige deelname. Enkel deze deelnames worden in 
aanmerking genomen voor de prijzen. 
 
Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname aan de wedstrijd het specifieke 
wedstrijdreglement aanvaard te hebben. Trooper kan te allen tijde een persoon van deelname aan 
de wedstrijd voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van inbreuk op één van de 
deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw 
aan de wedstrijd. 



 
Aangezien deelname aan de wedstrijd online plaatsvindt, worden geen kosten in rekening gebracht. 
Deelname is volledig gratis. 
 
Wedstrijduitslagen kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. 
 

b. Onverenigbaarheden 
Natuurlijke personen die niet over een unieke Trombolacode beschikken kunnen niet aan de 
wedstrijd deelnemen. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle 
deelnemingsvoorwaarden van het wedstrijdreglement verliest automatisch zijn prijs, zonder 
schadevergoeding en zonder enig recht op verhaal. 
 

3. INHOUD EN VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD 

Elke geslaagde Trooperaankoop die tussen 09/05/2022 en 31/05/2022 middernacht gedaan werd, 
krijgt een unieke Trombolacode. Pas wanneer die unieke code voor 07/06/2022 middernacht 
ingegeven wordt op www.trooper.be/trombola en de deelname bevestigd wordt via e-mail, is een 
deelname geldig en komt hij in aanmerking voor één van de te winnen prijzen. 
 
Uit alle unieke Trombolacodes die tot en met 07/06/2022 middernacht ingegeven werden op 
www.trooper.be/trombola wordt per prijs één winnaar gekozen door middel van een 
lotingsysteem. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en hun naam wordt 
bekendgemaakt in een e-mail en post de op sociale media van Trooper op 14/06/2022. 
 

4. WINSTVOORWAARDEN 

Elke unieke prijs wordt gewonnen door de deelnemer wiens gegevens achtergelaten werden bij het 
ingeven van de winnende Trombolacode op www.trooper.be/trombola dat gelinkt wordt aan die 
unieke prijs. De vereniging of het goede doel ten voordele waarvan de winnaar de Trooperaankoop 
met de winnende Trombolacode deed, kan geen aanspraak maken op de prijs. 
 
Elke deelnemer kan maar één prijs winnen gedurende deze wedstrijd. Op deze manier worden 24 
verschillende winnaars geloot voor deze wedstrijd. 
 

5. DE PRIJZEN 

Alle te winnen prijzen zijn prijzen om in groep van te genieten. De prijs moet aanvaard worden zoals 
hij wordt toegekend. 
 
De prijs kan niet verkocht worden. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs 
toch probeert te verkopen (bijvoorbeeld door het te koop aan te bieden op een website, sociale 
media kanaal,...) dan heeft Trooper en/of de Trooperpartner die de prijs schenkt het recht de prijs in 



te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug 
beschikbaar voor Trooper en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.   
 
Trooper en/of de Trooperpartner die de prijs schenkt, heeft het recht de prijs onmiddellijk in te 
trekken indien zou blijken dat de winnaar op een of andere wijze misbruik heeft gemaakt of de 
wedstrijdvoorwaarden niet zou respecteren/gerespecteerd zou hebben. 
 
Trooper maakt of verleent geen enkele garantie met betrekking tot de prijs. Trooper kan niet 
aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks 
verband houdt met de gewonnen prijs. 
 
Deze 24 prijzen vallen te winnen: 
 

- 2 x 5 tickets voor de Nachtwacht show: Het Donkere Spiegelbeeld in De Panne 
Deze prijs geeft recht op 5 toegangstickets voor de Nachtwacht Show: Het Donkere 
Spiegelbeeld van 22/10/2022 om 13u30 in De Panne. De tickets zijn niet in te ruilen 
voor een show op een ander moment. Trooper stuurt de tickets op naar de winnaars. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100. 
 

- 2 x 5 tickets voor de Samson en Marie Kerstshow in De Panne 
Deze prijs geeft recht op 5 toegangstickets voor de Samson en Marie Kerstshow van 
26/12/2022 om 10u30 in De Panne. De tickets zijn niet in te ruilen voor een show op 
een ander moment. Trooper stuurt de tickets op naar de winnaars. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100. 
 

- 2 x 5 tickets de musical Vergeet Barbara in het Studio 100 Pop-Up Theater in 
Puurs 
Deze prijs geeft recht op 5 toegangstickets voor de feelgood musical Vergeet Barbara 
op 30/12/2022 om 16u00 in Puurs. De tickets zijn niet in te ruilen voor een show op 
een ander moment. Trooper stuurt de tickets op naar de winnaars. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100. 
 

- 1 x 4 tickets voor Plopsaland De Panne 
De gewonnen tickets zijn geldig tot en met 05/04/2024 en zijn vrij te boeken op data 
waarop dat mogelijk is via de website van Plopsaland De Panne. 
Trooper stuurt de tickets op naar de winnaar. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100. 
 

- 1 x 4 tickets voor Plopsaqua De Panne 
De gewonnen tickets zijn geldig tot en met 05/04/2024 en zijn vrij te boeken op data 



waarop dat mogelijk is via de website van Plopsaqua De Panne. 
Trooper stuurt de tickets op naar de winnaar. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100. 
 

- 1 x 4 tickets voor Plopsa Indoor Hasselt  
De gewonnen tickets zijn geldig tot en met 05/04/2024 en zijn vrij te boeken op data 
waarop dat mogelijk is via de website van Plopsa Indoor Hasselt. 
Trooper stuurt de tickets op naar de winnaar. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100. 
 

- 1 x 4 tickets voor Plopsaqua Landen-Hannuit  
De gewonnen tickets zijn geldig tot en met 05/04/2024 en zijn vrij te boeken op data 
waarop dat mogelijk is via de website van Plopsaqua Landen-Hannuit. 
Trooper stuurt de tickets op naar de winnaar. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100 
 

- 1 x 4 tickets voor Plopsa Coo  
De gewonnen tickets zijn geldig tot en met 05/04/2024 en zijn vrij te boeken op data 
waarop dat mogelijk is via de website van Plopsa Coo. 
Trooper stuurt de tickets op naar de winnaar. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100 
 

- 1 x 4 tickets voor Plopsa Station in Antwerpen 
De gewonnen tickets zijn geldig tot en met 31/03/2023 en zijn vrij te boeken op data 
waarop dat mogelijk is via de website van Plopsa Coo. 
Trooper stuurt de tickets op naar de winnaar. 
Deze prijs wordt geschonken door Studio 100 
 

- 2 x 5 tickets voor Walibi Belgium 
De gewonnen tickets zijn geldig tot en met 30/09/2022. Elk toegangsticket is geldig 
voor één persoon op een dag naar keuze. De toegangstickets zijn niet geldig op dagen 
waarop het park volzet is.  De volgende kosten zijn niet inbegrepen in de tickets: 
parkeerkosten, maaltijden en drankjes en persoonlijke uitgaven. Walibi zet de 
winnaars op de toegangslijst aan de ingang, de winnaars hoeven er enkel hun naam 
op te geven. 
Deze prijs wordt geschonken door Walibi. 
 

- 2 x 5 tickets voor Bellewaerde 
De gewonnen tickets zijn geldig tot en met 25/09/2022, volgens de openingsuren 
van het park. Elk toegangsticket is geldig voor één persoon op een dag naar keuze. De 



toegangstickets zijn niet geldig op dagen waarop het park volzet is.  De volgende 
kosten zijn niet inbegrepen in de tickets: parkeerkosten, maaltijden en drankjes en 
persoonlijke uitgaven. Trooper stuurt de tickets op naar de winnaars. 
Deze prijs wordt geschonken door Bellewaerde. 
 

- 2 x 5 tickets voor Aqua Mundo in Center Parcs Park De Haan 
Deze prijs geeft recht op 5 tickets voor Aqua Mundo in Center Parcs Park De Haan. De 
tickets zijn 12 maanden geldig en op elk moment te gebruiken tenzij Aqua Mundo De 
Haan gesloten is of de capaciteit het niet toelaat. De tickets zijn niet in te ruilen voor 
een andere locatie. Center Parcs De Haan stuurt de tickets op naar de winnaars. 
Deze prijs wordt geschonken door Center Parcs – Park De Haan. 
 

- 1 overnachting voor 10 personen in La Marina in Boulogne sur Mer in Frankrijk 
Deze prijs geeft recht op een verblijf van 1 nacht in La Marina in Boulogne sur Mer 
(Frankrijk) voor 10 personen. Deze 10 personen zullen in 2 verschillende flats 
verblijven, 6 personen in flat 1, de 4 andere personen in flat 2. Handdoeken voor 
tijdens het verblijf zijn voorzien en de bedden zullen opgemaakt zijn. Ontbijt is 
optioneel. Het verblijf kan geboekt worden tot 31/12/2022. Het verblijf is niet mogelijk 
tijdens de schoolvakanties en/of de maanden juli en augustus.  
Evancy neemt zelf contact op met de winnaar om de reservatie te regelen. 
Deze prijs wordt geschonken door Evancy. 
 

- 2 x 1 midweek- of weekendverblijf bij Landal voor 4 tot 6 personen 
Deze prijs omvat een midweek- of weekendverblijf in een standaard 4- of 6-
persoonsaccommodatie.  

o Het gewonnen verblijf is enkel geldig op een van de volgende parken: Landal 
Aelderholt (Nederland), Landal Coldenhove (Nederland), Landal Heihaas 
(Nederland), Landal Heideheuvel (Nederland), Landal Hoog Vaals (Nederland), 
Landal Landgoed ’t Loo (Nederland), Landal De Lommerbergen (Nederland), 
Landal Miggelenberg (Nederland), Landal Rabbit Hill (Nederland), Sluftervallei 
(Nederland), Landal Twenhaarsveld (Nederland), Landal Het Vennenbos 
(Nederland), Landal Hochwald (Duitsland), Landal Mont Royal (Duitsland), 
Landal Sonnenberg (Duitsland), Landal Warsberg (Duitsland) of Landal 
Wirfttal (Duitsland). 

o Het gewonnen verblijf moet plaatsvinden voor 30/06/2023, met 
uitzondering van de uitgesloten periodes zoals vermeld op 
www.landal.nl/uitgesloten.  

o Deze prijs is inclusief reserveringskosten en toeristenbelasting. 
o Reserveren is mogelijk door middel van het reserveringsformulier dat Landal 

de winnaar via briefwisseling bezorgt. 



o De reservatie van het gewonnen verblijf zal vanaf 6 weken voor aankomst in 
behandeling worden genomen. 

o Bijbetalen voor een ander type accommodatie, park of verblijfsperiode is niet 
mogelijk. 

Deze prijs wordt geschonken door Landal. 
 
- 1 x een verblijf voor 4 personen in de Time for Family cabine van Slow Cabins  

De prijs geeft recht op een Time for Family/Friends-voucher voor een verblijf tijdens 
de week. Dat wil zeggen dat de winnaar met 4 personen (+ eventueel een baby) 
gedurende 3 dagen en 2 nachten in de Time for Family cabin mag verblijven. Dat is 
een verblijf ter waarde van € 435. 
De vouchercode is geldig voor een verblijf tijdens de week, dat wil zeggen dat het gaat 
over een verblijf van maandag tot en met woensdag of van woensdag tot en met 
vrijdag op data die de winnaar zelf mag kiezen, zolang de Time for Family cabin dan 
beschikbaar is. Indien de winnaar graag tijdens feestdagen of in het hoogseizoen 
komt, is de prijs per nacht hoger en zal de winnaar nog € 110 moeten bijleggen op de 
voucher.  
De Time for Family cabin is gelegen op een geheime locatie midden in de natuur 
(ergens in Vlaanderen). Twee weken voor vertrek komt de winnaar alle informatie te 
weten of zijn/haar verblijf.  
Slow Cabins neemt zelf contact op met de winnaar om de reservatie te regelen. 
Deze prijs wordt geschonken door Slow Cabins. 
 

- 1 x een groepsverblijf voor maximum 14 personen van Villa for You ter waarde 
van € 1.500 
Deze prijs geeft recht op een groepsverblijf in één van de vakantiehuizen van 
VillaForYou en dit met een waarde van maximum € 1.500. De accommodatie van 
VillaForYou is vrij te kiezen (er zijn verblijven voor groepen tot 14 personen 
beschikbaar in België, Oostenrijk, Frankrijk en Nederland) net zoals het aantal te 
verblijven dagen/nachten en de verblijfsperiode. Indien de winnaar een verblijf boekt 
waarvan de totaalprijs hoger ligt dan € 1.500, zal de winnaar de restwaarde zelf 
opleggen. 
Villa for You neemt zelf contact op met de winnaar om de reservatie te regelen. 
Deze prijs wordt geschonken door Villa for You.  
 

- 1 x een verblijf voor 10 personen bij HolidaySuites 
Deze prijs geeft recht op een voucher voor een verblijf van 3 nachten in de Comfort 
suite voor 10 personen in Limburg. Dit is een ruimte van +- 69 m² met een eethoek, 
sofa, flatscreen tv, uitgeruste keuken, infraroodcabine, slaapkamer met dubbelbed en 
3 slaaphoeken. Dit verblijf kan geboekt worden tot eind 2022, met uitzondering van 



hoogseizoen zomer (15 juli – 20 augustus), verlengde weekends en de kerstperiode. 
HolidaySuites neemt zelf contact op met de winnaar om de voucher te schenken. 
Deze prijs wordt geschonken door HolidaySuites. 
 
 

6. BEKENDMAKING WINNAARS 

Uit alle unieke Trombolacodes die tot en met 07/06/2022 middernacht ingegeven werden op 
www.trooper.be/trombola wordt per prijs één winnaar gekozen door middel van een 
lotingsysteem.  
 
De winnaars worden op 14/06/2022 via het e-mailadres dat ze hebben opgegeven bij het invoeren 
van hun Trombolacode op de hoogte gebracht van welke prijs ze gewonnen hebben. De 
Trooperpartners die de prijs schenken, bezorgen de winnaars alle informatie om van hun prijs te 
kunnen genieten, tenzij anders vermeld in dit document bij het onderdeel ‘Prijzen’. 
 
 

7. PERSOONSGEGEVENS 

De deelnemers erkennen dat hun persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, 1) Algemene 
Verordening Gegevensbescherming verwerkt zullen worden in het kader van de wedstrijd.   
De contactgegevens die de deelnemers aan Trooper meedelen zullen gebruikt worden om hen te 
contacteren in geval zij een prijs hebben gewonnen. Deelnemers kunnen hun gegevens kosteloos 
inzien of verbeteren door een verzoek daaromtrent per brief te richten aan Trooper op 
bovenvermeld adres met een kopie van hun identiteitskaart.  De deelnemer is zelf en alleen 
verantwoordelijk voor het meedelen van persoonsgegevens in het kader van deze 
wedstrijd. Daarnaast wordt een “opt-in”-mogelijkheid voorzien om door Trooper per e-mail op de 
hoogte gehouden te worden van haar activiteiten.   
 
Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel 
met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de 
redactionele verantwoordelijkheid van Trooper alsook andere online kanalen van eventuele 
medeorganisatoren alsook in geschreven en audio-visuele pers. Zij gaan er ook mee akkoord dat 
Trooper hen kan filmen voor een reportage over de wedstrijd.   

 

8. ALGEMENE BEPALINGEN 

Trooper en/of de partner die de prijs schenkt, kan de inhoud van de prijzen volledig of deels 
vervangen door een gelijkwaardige prijs, mocht deze prijs niet beschikbaar zijn om welke reden dan 
ook, zonder enig recht op vergoeding of compensatie in hoofde van de winnaar.   
 



Trooper behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in 
te korten of in te trekken indien programmatorische, technische of organisatorische 
omstandigheden dit vereisen.   
 
Indien een bepaling uit dit wedstrijdreglement nietig en/of niet-afdwingbaar zou zijn, heeft dit geen 
enkele invloed op de geldigheid van de overige bepalingen of dit reglement. Trooper zal deze 
bepaling vervangen door een geldige bepaling die zoveel als wettelijk mogelijk overeenstemt met 
de strekking en inhoud van de oorspronkelijke bepaling.   
 
Als het verloop van deze wedstrijd door een technisch incident verstoord zou worden, bv. indien de 
website offline gaat, zal alles in het werk gesteld worden om deze storende effecten te 
neutraliseren.  Trooper kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor enig nadeel dat zou 
voortvloeien uit deze technische incidenten.   
 
In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Trooper zich uitdrukkelijk het recht voor de 
betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden die zij 
organiseren uit te sluiten.   
 
Trooper verstuurt geen spam. Indien u een e-mail van Trooper ontvangt, dan sluit die aan op uw 
vraag of verzoek. Indien u alsnog ongewenste e-mails vanwege Trooper ontvangen heeft, kan u dat 
ons melden via vragen@trooper.be en dan doen wij zo spoedig mogelijk het nodige om ervoor te 
zorgen dat u geen mails meer ontvangt. Trooper kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien e-
mails, verstuurd door Trooper, als spam of ongewenste post aanzien worden. Trooper beschouwt 
dergelijke mails steeds als correct verstuurd zijnde naar de deelnemer. In sommige gevallen kan de 
deelnemer de e-mailadressen afkomstig van Trooper toevoegen in zijn/haar adresboek om dit 
probleem te vermijden. 
 
Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Trooper vermeld in art. 4 van dit reglement, 
en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd 
gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van Trooper in 
het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.   
 
Een overzicht van de uitgekeerde prijzen kan per brief worden opgevraagd door een schrijven te 
richten aan Trooper op bovenvermeld adres, met een daarbij horende voldoende gefrankeerde 
enveloppe voor retourzending. Ook eventuele klachten omtrent de wedstrijd kunnen op 
bovenvermeld adres worden gemeld, waarna Trooper met U contact zal opnemen. Over andere 
aspecten van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd.   
  

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 



Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting omtrent de wedstrijd 
en/of dit reglement dient eerst voorgelegd te worden aan Trooper. Indien onderling overleg geen 
uitkomst biedt, zal de betwisting exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het 
arrondissement Brussel.   
 
Bij vragen over de Trooper Trombola kan u Trooper altijd contacteren. Die kan via mail op 
vragen@trooper.be of telefonisch op 0475/66.43.03.  
 
 
 


