
Reglement eindejaarsactie VZW middenstand Putte

Reglement

Het onderstaand reglement is van toepassing op de eindejaarsactie van VZW middenstand Putte. 
(hierna te noemen : de eindejaarsactie)

Artikel 1 - De organisatie

De eindjeaarsactie wordt georganiseerd door vzw middenstand Putte , adres Mechelbaan 493 - 
2580 Putte - hierna te noemen: de organisator - met als doel het promoten en stimuleren van de 
plaatselijke handel en handelaars te Groot Putte.
Elke deelnemende handelszaak die lid is van de vzw middenstand Putte wordt hierna de 
deelnemende handelszaak genoemd. 
Elke deelnemende handelszaak zal een bord in zijn vitrine plaatsen om aan te tonen dat de 
handelaar deelneemt aan de actie. 

Artikel 2 - Voorwaarden

De deelname aan deze tombola staat open voor personen die in België wonen en bij de aanvang 
van de wedstrijd 18 jaar of ouder zijn. Minderjarigen kunnen niet deelnemen. 

Aangesloten leden van de organisator, aslook hun familie in de eerste graad mogen eveneens 
deelnemen aan de wedstrijd. 

Deelname aan de eindejaarsactie impliceert dat de klant dit reglement volledig en zonder enig 
voorbehoud aanvaardt, evenals elke beslissing die door de vzw middenstand Putte genomen 
wordt om het goede verloop van de eindejaarsactie zo goed mogelijk te verzekeren. 
Het reglement kan ten alle tijde geraadpleegd worden op de website www.winkelenputte.be of kan 
op eenvoudig verzoek worden bezorgd. 

De organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop 
ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene 
omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld 
wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden 
buiten zijn wil om. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische 
problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd.

In alle gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de organisator. 

Artikel 3 - de looptijd van de wedstrijd

Begin van de wedstrijd: 01/12/2019
Einde van de wedstrijd: 131/12/2019 - 24uur.
De winnende loten worden op 03/01/2020 meegedeeld via www.winkelenputte.be en de 
Facebookpagina “Putte middenstand”.

Artikel 4 - Deelname

Elke consument die een aankoop doet bij een deelnemende handelaar is een deelnemer. Per  2€ 
ontvangt de deelnemer een tombola lot. Elke deelnemende handelaar heeft het recht nog 
bijkomende voorwaarden te stellen, mits deze duidelijk aangegeven zijn voor de deelnemer. 
Vb. alleen loten op bepaalde producten, een maximum bedrag waarop loten worden gegeven,…

http://www.winkelenputte.be
http://www.winkelenputte.be
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Artikel 5 - de trekking

De trekking van de winnende loten vindt plaats op 2 januari 2020 omstreeks 22uur. 
De trekking gebeurd onder toezicht van de organisator, wiens beslissingen onherroepelijk zijn. 

Er worden op de trekking voor de hoofdprijs tevens 2 reservenummers getrokken, met name een 
eerste en een tweede reservenummer, die geldig zijn tot en met 14 februari van het jaar volgend 
op de eindejaarsactie. De bezitters van een lot met een reservenummer moeten zich uiterlijk op 14 
februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie melden bij vzw middenstand Putte via 
info@winkelenputte.be of via een deelnemende handelaar, dit enkel tijdens de openingsuren. 
Vanaf 15 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie kan, evident enkel indien het 
winnende lot niet tijdig werd ingewisseld bij, het lot met het eerste reservenummer, dat bovendien 
tijdig werd aangemeld, ingeruild worden. Indien op dat ogenblik evenmin het eerste 
reservenummer werd aangemeld, kan het lot met het tweede reservenummer, dat bovendien tijdig 
werd aangemeld, ingeruild worden. Bij aanmelding vanaf 15 februari van het jaar volgend op de 
eindejaarsactie kan het reservelot niet meer ingeruild worden voor de hoofdprijs noch voor een 
compensatoire schadevergoeding of enige andere vergoeding.

Indien de hoofdprijs niet is ingeruild door het winnende lot, het eerste reservenummer en het 
tweede reservenummer zoals hierboven omschreven, blijft de hoofdprijs per 15 februari eigendom 
van de vzw middenstand Putte. 

Artikel 5 - winnende loten

De winnende loten zijn geldig tot en met 31 januari van het jaar volgend op de eindejaarsactie en 
kunnen enkel geldig tot uiterlijk die dag ingewisseld worden bij de deelnemende handelaars. Vanaf 
1 februari van het jaar volgend op de eindejaarsactie kunnen de winnende loten niet meer ingeruild 
worden voor de voorziene (hoofd)prijs noch voor een compensatoire schadevergoeding of enige 
andere vergoeding.
De winnende loten zijn in geen geval omruilbaar tegen cash geld. 

Artikel 6 - de prijspot

De prijzenpot bestaat uit de volgende prijzen. Ze worden in geen enkel geval geduld tegen hun 
waarde in species.

Hoofdprijs - Opel corsa

De BTW op de hoofdprijs is ten laste van de winnaar. De hoofdprijs is pas definitief verworven na 
aanvaarding van deze uitdrukkelijke voorwaarden. Bij het niet-aanvaarden van de hoofdprijs of het 
niet respecteren van bovengenoemde uitdrukkelijke voorwaarden gaat de hoofdprijs naar de 
eerste of tweede reserve-winnaar, in die volgorde, zonder enige vergoeding. 
 Het aanvaarden van de hoofdprijs en de uitdrukkelijke voorwaarden gebeurt ten laatste 8 
dagen na aanmelding van de winnaar, doch uiterlijk op 14 februari van het jaar volgend op 
de eindejaarsactie, zo niet gaat de hoofdprijs naar de eerste of tweede reserve-winnaar, in 
die volgorde. Een stilzwijgen wordt gelijkgesteld met een aanvaarding.

Reservegetal 1 - 2 - 250€

Deze 250,00€ komt te vervallen indien de hoofdprijs niet wordt afgehaald en u met uw 
reservegetal alsnog de hoofdprijs wint. 

Overige prijzen 

De overige prijzen bestaan uit 100€ - 10€ - 5€ 

mailto:info@winkelenputte.be
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Waarde eindejaarslot

Elk eindejaarslot behoudt de waarde van 0,02€ en kan opgekocht worden bij één van de 
deelnemende handelaars. 

Artikel 7 - Pers / publiciteit

Iedere winnaar gaat ermee akkoord dat er bepaald persartikels en/of persfoto’s gepubliceerd 
kunnen worden met vermelding van naam en/of foto v en geeft daarvoor dan ook zijn uitdrukkelijke 
toestemming. Zij verzaken aan de uitoefening van alle intellectuele en andere rechten en 
schadeloosstelling in dat opzicht.

Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn/
haar gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de actie 
zelf.

Artikel 8 - wetgeving

De algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de Belgische wetgeving, en worden 
geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die hieruit 
voortvloeien of verband houden met deze wedstrijd, en welke niet in der minne opgelost worden, 
zullen voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter. 


