Wedstrijdreglement ‘Win gratis winkelplezier’ in Berlaar januari 2022
ART. 1 Het evenement ‘Win gratis winkelplezier’ wordt georganiseerd door de gemeente Berlaar en
gaat door in de maand januari. Een lijst van de deelnemende handelszaken wordt gepubliceerd op de
website van de gemeente Berlaar. De deelnemende zaken zijn te herkennen aan de affiche in de
etalage of inkom van de zaak. Enkel de kassabonnen van de handelaars die vermeld worden op de
gepubliceerde lijst worden aanvaard.
ART. 2 De trekking van de winnaars gebeurt gedurende vijf opeenvolgende woensdagen. De eerste
trekking is op woensdag 5 januari 2022 en de laatste trekking is op woensdag 2 februari 2022. Er
worden enkel kassatickets van 29 december 2021 tot en met 2 februari 2022 aanvaard. De wedstrijd
staat onder toezicht van een notaris of gerechtsdeurwaarder. De aanduiding van de winnaars en de
toekenning van de prijzen kunnen niet worden betwist.
ART. 3 Enkel originele kassabonnen, met hoofding van de handelszaak of met stempel van de zaak
én met duidelijke en correcte vermelding van contactgegevens, worden tijdens de looptijd van de actie
geaccepteerd. Naam, adres, telefoonnummer moeten genoteerd worden op de kassabon.
Kassabonnen zonder voorgaande contactgegevens zijn niet geldig. Kopies worden niet toegelaten en
het kassaticket moet duidelijk leesbaar zijn. Voor de garantie of mogelijkheid tot omruilen krijgt elke
klant een duplicaat van de kassabon in de winkel.
Bovengenoemde kassabonnen moeten in één van de geluksboxen gedeponeerd worden. De
geluksboxen staan op volgende locaties:
1. Marktplein centrum Berlaar – aan het gemeentehuis
2. Stationsplein – naast de frituur
3. Kardinaal Cardijnplein – naast de frituur
ART. 4 De kassabonnen die onder toezicht van de notaris of gerechtsdeurwaarder getrokken worden,
worden terugbetaald aan de klant in de vorm van Berlaarbonnen. Het terug te betalen bedrag wordt
waar nodig naar boven afgerond, zodat het een veelvoud van 5 euro wordt (de waarde van 1
Berlaarbon). Het bedrag dat op de kassabon genoteerd staat zal met een maximumbedrag van 100
euro per kassabon terugbetaald worden. De klant ontvangt enkel een teruggave van het betaalde
bedrag. Eventueel verrekende klantenkortingen of andere voordelen tellen niet mee.
ART. 5 De trekking wordt verdergezet tot een richtbedrag van 2.000 euro per week. In totaal
gedurende 1 maand komt dit neer op een richtbedrag voor deze actie van 10.000 euro. De kassabon
waarmee de grens van 2.000 euro per trekking wordt overschreden, geeft eveneens recht op het
maximum van 100 euro in Berlaarbonnen en is meteen de laatste bon van die trekking.
ART. 6 Elke winnende klant wordt per brief op de hoogte gesteld. Details over het afhalen van de prijs
worden bekend gemaakt in de brief die elke winnaar persoonlijk ontvangt. De winnaars moeten zelf
hun prijs ophalen in het gemeentehuis na het maken van een afspraak en dit binnen de twee
maanden na de trekking.
ART. 7 Behoudens ernstige of opzettelijke fout hunnentwege kunnen noch de organisator gemeente
Berlaar, noch haar personeelsleden, noch de derden waarop in het kader van deze actie een beroep
wordt gedaan, aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van welke aard ook die zou
voortvloeien uit de organisatie van deze actie, met inbegrip van de deelname aan de actie, de
aanduiding van de winnaar en de toekenning van de prijs.
ART. 8 Bij een geschil zal de organisator van de actie een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen
zijn beslissing is geen beroep mogelijk. Evenmin zullen er klachten over deze actie worden aanvaard,
behalve in geval van ernstige of opzettelijke fout van de organisator.
ART. 9 Door deel te nemen aan deze wedstrijd geeft u toelating aan de organisator om de ingevulde
persoonsgegevens op te slaan. De gegevens zullen niet aan derden gegeven worden. Door deel te
nemen geeft u ook toestemming om de naamsgegevens in geval van winst te publiceren op de
Facebookpagina van de gemeente Berlaar, alsook in De Kiosk en op de gemeentelijke website.
ART. 10 Het Belgisch recht is van toepassing.

ART. 11 Bij deelname aan de wedstrijd verklaart elke deelnemer zich akkoord met het
wedstrijdreglement. De deelname aan deze actie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig
voorbehoud met dit reglement instemt en elke beslissing aanvaardt die door de organisator wordt
genomen om het goede verloop van de actie te waarborgen.
Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op www.berlaar.be/gratiswinkelplezier.

