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Reglement eindejaar actie 2017.
1. Organisatie
Vzw Handelaars Waregem Winkelstad, Pand 343b te Waregem, verder ook het comité
genoemd, organiseert de eindejaar actie 2017 om de aantrekking van de handelszaken in
Waregem te vergroten gedurende de eindejaar periode van 2017.
Deze organisatie met goedkeuring op donderdag 09 november 2017 en samenwerking met de Stad Waregem.
2. Wie kan deelnemen ?
De bedoeling van de eindejaar actie is het stimuleren van het handelsgebeuren in Waregem
Centrum. Iedere handelaar die lidgeld betaalt ten aanzien van de vzw Handelaars
Waregem Winkelstad kan gratis deelnemen aan de actie. Deelname van andere handelaars
die geen lidgeld hebben betaald, kan enkel in samenspraak met het comité. Deze zal dan
beslissen over het al dan niet deelnemen.
3. Deelname handelaar / hoe verkrijgen van een deelnemingsbiljet
De 162 deelnemende handelaars krijgen genummerde deelnemingsbiljetten in 4 verschillende
kleuren. Elke kleur staat voor 1 trekking. Per trekking zijn 20.000 genummerde deelnemingsbiljetten en een
totaal van 80.000 deelnemingsbiljetten voor de vier trekkingen samen. Extra biljetten drukken is uitgesloten.
De deelnemingsbiljetten worden geschonken aan de klanten bij hun aankopen tijdens de eindejaar periode van 1
december tot 29 december 2017, zolang de voorraad strekt. De handelaar kan echter vrij kiezen tegen welke
aankoopwaarde een deelnemingsbiljet geschonken wordt. De handelaar beslist bovendien zelf of deze actie al
dan niet op alle producten van toepassing is en of ze combineerbaar is met andere promoties.
De handelaar voorziet op elk deelnemingsbiljet, dat uitgereikt wordt, een stempel of verwijzing naar zijn of haar
handelszaak.
4. Akkoord verklaring met het geldend reglement
Door deel te nemen aan de actie verklaart de handelaar zich akkoord met het geldend
reglement. Door het aanvaarden van het deelnemingsbiljet, verklaart de klant zich akkoord
met het geldend reglement.
5. Organisatie van de trekking.
Op het deelnemingsbiljet staat vermeld met welke trekking men kan deelnemen. Er zullen 4
trekkingen plaatsvinden en dit op datum van vrijdag 08, 15, 22 en 29 december 2017.
De deelnemingsbiljetten bestaan uit twee delen (met identieke nummers) die aan de
klant worden overhandigd. Deel A dient losgemaakt te worden van deel B. Deel B wordt
door de klant gedeponeerd in de daarvoor voorziene box. Deel A moet worden bijgehouden
door de klant, deze dient als bewijs van zijn deelnemingsnummer. De box bevindt zich op
vrijdag 08, 15, 22 en 29 december 2017 van 15u tot 18.30u bij de ijspiste op de
Grote markt te 8790 Waregem. Er wordt en op geen enkel ogenblik, nadat de box wordt
afgesloten, nog delen B aanvaard.
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De trekking van de winnaars gebeurt onder toezicht van de voorzitter van het comité of zijn
vervanger, een bestuurslid van het comité en een genodigde. De trekking gaat door aan de
ijspiste, eveneens op telkens op vrijdag 08, 15, 22 en 29 december 2017 omstreeks 18u30.
ENKEL DE AANWEZIGEN MAKEN KANS OM TE WINNEN.
*Voor de trekking op 08 december zijn uitsluitend biljetten met groene kleur, nrs 00001 tot 20000 rechtmatig.
*Voor de trekking op 15 december zijn uitsluitend biljetten met gele kleur, nrs 20001 tot 40000 rechtmatig.
*Voor de trekking op 22 december zijn uitsluitend biljetten met roze kleur, nrs 40001 tot 60000 rechtmatig.
*Voor de trekking op 29 december zijn uitsluitend biljetten met grijze kleur, nrs 60001 tot 80000 rechtmatig.
De winnaars worden onmiddellijk bekend gemaakt. De winnaars moeten zich onmiddellijk na de trekking
aanmelden aan de voorzitter van het comité of zijn vervanger, anders verliezen zij het recht op hun prijs.
6. Verlies / diefstal
De organisatie is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van de
eindejaar actie box en/of de deelnemingsbiljetten.
7. Verdeling prijzenpot.
De prijzenpot van de trekking bestaat uit volgende Waregembonnen:
1ste prijs Waregembonnen ter waarde van € 1000
2de prijs Waregembonnen ter waarde van € 500
3de tot 7de prijs Waregembonnen ter waarde van € 100
De Waregembonnen zijn vrij te besteden bij minstens twee deelnemende handelaars.
De Waregembonnen zijn niet inruilbaar tegen geld.
De Waregembonnen worden na de trekking overhandigd aan de desbetreffende winnaars.

8. Toekenning van de prijzen.
De prijzen worden toegekend door middel van de trekkingen op vrijdag 08, 15, 22 en 29 december 2017
uit de daarvoor bestemde box.
Eénzelfde persoon kan nooit aanspraak maken op meerdere winnende biljetten, enkel het eerste winnend biljet per
trekking is geldig. Deze winnaar kan niet meer deelnemen aan het vervolg van de trekking.
Desgevallend wordt onmiddellijk een nieuw biljet getrokken.
9. Afwezigheid op moment van de trekking
Wanneer de eigenaars van het winnende biljet niet aanwezig zijn op het moment van de
trekking, kunnen zij geen aanspraak meer maken op de gewonnen prijzen. Er wordt dan
onmiddellijk een nieuw winnend biljet getrokken.
10. Pers / publiciteit winnaars
Iedere winnaar gaat ermee akkoord dat er bepaalde persartikels en/of persfoto’s
gepubliceerd zullen worden met vermelding van naam en/of foto van de winnaars en geeft
dan ook daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming. Zij verzaken aan de uitoefening van alle
intellectuele en andere rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.
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11. Recht wijziging actie / Fraude of poging tot
Het comité behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen aan deze actie, aan z'n verloop
of aan het reglement door onvoorziene omstandigheden buiten hun wil. De organisatoren
kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien door omstandigheden buiten hun wil de
actie moet worden onderbroken, stopgezet of uitgesteld. Druk-, spel-, zet-of andere
dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van de organisatoren
in het gedrang brengen. Elke fraude of poging tot fraude bij deelname aan deze actie wordt
bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.
12. Consultatie reglement
Dit reglement is steeds te consulteren en/of op te vragen op het adres van vzw Handelaars
Waregem Winkelstad, Pand 343b, 8790 Waregem, op www.winkeleninwaregem.be en
facebook.com/winkeleninwaregem.
13. Uitsluiting deelname
Deelname aan de vier trekkingen zijn enkel toegelaten voor leeftijd vanaf 18 jaar.
De deelnemende handelaar, noch zijn personeelsleden kunnen aanspraak maken
op de winst van een deelnemingsbiljet uitgereikt in zijn handelszaak of in de handelszaak waar de
een medewerker is tewerkgesteld. Iedereen kan echter deelnemen aan de trekking met
deelnemingsbiljetten uitgereikt in een andere handelszaak of een handelszaak waar hij/zij
niet is tewerkgesteld.
Wanneer de organisatie vaststelt dat de handelaar of zijn medewerker misbruik maakt van
de deelnemingsbiljetten, dan heeft de organisatie het recht en de mogelijkheid om deze
handelaar en de door hem verdeelde deelnemingsbiljetten te weigeren van deelname aan
de trekking en in ontvangst neming van de gewonnen Waregembon(nen).
14. Betwisting
Iedere betwisting omtrent deze trekking moet per aangetekend schrijven of per
deurwaardersexploot gemeld worden op het adres vzw Handelaars Waregem Winkelstad,
Pand 343b, 8790 Waregem en dit ten laatste op 12 januari 2018. Bij betwisting zijn enkel de
rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.
Opgemaakt te Waregem op 10 november 2017.
Getekend :
Hans Maddelein
Voorzitter vzw Handelaars Waregem Winkelstad
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