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EINDEJAARSACTIE KORTENAKEN

INLEIDING
Ter ondersteuning van het lokale handelsleven tijdens de eindejaarsperiode, organiseert de dienst
Lokale Economie i.s.m. de Middenstandsraad een eindejaarsactie. Deze actie loopt van 1 december
2022 t/m 15 januari 2023.

BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 / ORGANISATIE
De organisatie ligt in handen van de dienst Lokale Economie i.s.m. de Middenstandsraad.
Contactgegevens: Dorpsplein 35, 3470 Kortenaken – 011 49 03 69 – economie@kortenaken.be.
ARTIKEL 2 / PERIODE & DUUR
De actie start op 1 december. Van 1 december 2022 t/m 15 januari 2023 kunnen klanten stickers
sparen. De volle spaarkaarten kunnen worden binnengebracht t/m 31 januari 2023. De loting van de
winnaars gebeurt in de maand februari.
ARTIKEL 3 / WIE KAN DEELNEMEN?
Iedereen die een aankoop van minstens € 10 doet bij een deelnemende handelaar, herkenbaar aan
de affiche of te vinden op de website van de gemeente Kortenaken.
ARTIKEL 4 / HOE KAN JE DEELNEMEN?
Deelnemen kan door tijdens de bovengenoemde periode te winkelen bij de deelnemende handelaars.
Bij iedere aankoop krijgt de klant 1 sticker per aankoopschijf van € 10, met een maximum van 25
stickers (€ 250). Een volle spaarkaart bestaat uit 10 stickers. Op de achterzijde van de spaarkaart vult
de deelnemers zijn/haar contactgegevens in en brengt deze voor 31 januari 2023 binnen bij één van
de deelnemende handelaars. Elke spaarkaart biedt kans tot het winnen van een Kortenaken
Cadeaubon.
ARTIKEL 5 / HOE KUNNEN HANDELAARS DEELNEMEN?
Alle lokale ondernemers gevestigd in Kortenaken – uitgezonderd medische beroepen/financiële
instellingen – kunnen zich inschrijven als deelnemende ondernemer. De oproep gebeurt via de
verschillende communicatiekanalen van de gemeente Kortenaken. Handelaars kunnen zich
inschrijven via een inschrijfformulier. Zij vermelden hierop hoeveel stickers zij wensen te ontvangen.
Een overzicht van de deelnemende handelaars wordt gepubliceerd op www.kortenaken.be. Na
intekening ontvangen de deelnemende handelaars de spaarkaarten, stickers en promotiemateriaal
(affiches).
ARTIKEL 6 / DE TREKKING
Na afloop van de spaaractie (15/01/2023) worden de ingeleverde spaarkaarten opgehaald bij de
deelnemende handelaars. De toewijzing van de prijzen gebeurt door lottrekking. De winnaars worden
persoonlijk op de hoogte gebracht via de contactgegevens vermeld op de spaarkaart. De
deelnemende handelaars ontvangen een lijst van alle winnaars.
ARTIKEL 7 / DE PRIJZEN
Het lokaal bestuur voorziet een prijzenpot met een totale waarde van € 1200 aan Kortenaken
Cadeaubonnen, verdeeld als volgt:
-
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1 Kortenaken Cadeaubon t.w.v. € 250
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-

2 Kortenaken Cadeaubonnen t.w.v. € 100
30 Kortenaken Cadeaubonnen t.w.v. € 25

De winnaars kunnen t/m 31 maart 2023 hun prijs afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis. De
prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet omgeruild worden voor contant geld.
ARTIKEL 8 / BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Het lokaal bestuur verbindt zich ertoe de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te
leven. Bij deelname verklaren ook de handelaars zich akkoord met deze regelgeving. De
privacyverklaring is beschikbaar via www.kortenaken.be/privacy of op eenvoudig verzoek verkrijgbaar
bij de dienst Lokale Economie.
ARTIKEL 9 / AANSPRAKELIJKHEID
In geval van misbruik, misleiding, bedrog of inbreuk op het reglement, door zowel deelnemende
klanten als handelaars, kan de organisator beslissen tot uitsluiting van deelname aan de actie.
ARTIKEL 10 / ALGEMENE BEPALINGEN
De deelname aan deze eindejaarsactie impliceert de aanvaarding van dit reglement.
ARTIKEL 11 / CONTACT
Verdere informatie kan bekomen worden bij de dienst Lokale Economie: Dorpsplein 35, 3470
Kortenaken – 011 49 03 69 – economie@kortenaken.be.
ARTIKEL 12 /INWERKTREDING
Dit wedstrijdreglement treedt in werking vanaf 22/11/2022.
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