
WEDSTRIJDREGLEMENT  ‘HARTEN JAGEN’ 2021  
EVA HANDELSHART HERENTALS vzw  
 
De wedstrijd Handelshart Herentals – Harten Jagen 2021 wordt georganiseerd door:  
EVA Handelshart Herentals vzw - BTW BE 0741.624.386,  gevestigd te 2200 Herentals, 
Augustijnenlaan 30. 
 
Het wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden op de website 
www.handelshart.be/hartenjagen  
 
Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in van dit reglement. 
Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren eventueel 
later door overmacht moeten nemen om het goede en wettelijke verloop van deze actie te 
waarborgen. De vzw Handelshart Herentals behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een 
deel ervan te wijzigen, uit te stellen in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden 
dit vereisen. De vzw Handelshart Herentals kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
De wedstrijd loopt van 9 april tot en met 31 augustus 2021 middernacht. 
Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen, die zijn woonplaats in België heeft. 
 
De wedstrijd zelf:  Hoe deelnemen?  
 

1. Download de GooseChase app op je smartphone via 
https://apps.apple.com/be/app/goosechase/id437330879?l=nl  
https://play.google.com/store/apps/details? 
Id=com.goosechaseadventures.goosechase  

2. Maak een account aan met username en paswoord.  
3. Zoek naar “Hartenjagen met Handelshart Herentals of gamecode DD11XE. 
4. Maak een spelersprofiel aan, doe mee en verzamel punten met het uitvoeren van 

opdrachten en missies.  
5. Winnaars worden door de computer bepaald aan de hand van de toegekende punten bij het 

volbrengen van een opdracht/missie. Je mag meerdere opdrachten uitvoeren.  
6. De persoon met het hoogst aantal behaalde punten wint de hoofdprijs.  De prijzen worden 

uitgereikt in volgorde van het behaald puntenaantal.   
7. De winnaars krijgen automatisch een mail met bevestiging van de door hen gewonnen prijs,  

op voorwaarde dat zij bij registratie hun e-mail adres hebben opgegeven.   
8. In geval van ex aequo bij een gelijk aantal punten wint de deelnemer die als eerste zijn eerste 

missie vervolledigde. 
9. Prijzen kunnen opgehaald worden bij de Dienst Toerisme, Grote Markt 35 in 2200 Herentals.  

De uitreiking van de hoofdprijs en prijzen nummer 2 (500 euro digitale cadeaubons) en 
nummer 3 (250 euro digitale cadeaubons) zal plaatsvinden op woensdag 8 september 2021.  

10. De prijzen nummers 4 tem 100 kunnen opgehaald worden bij de Dienst Toerisme vanaf 
donderdag 9 september tot donderdag 30 september 2021.    

 
 
Prijzen: 

Hoofdprijs: 1 elektrische fiets Cannondale Tesoro Neo X 2 City twv 2.999 euro 

Prijs 2: 1 x 500 euro digitale cadeaubons Handelshart Herentals  



Prijs 3: 1 x 250 euro digitale cadeaubons Handelshart Herentals 

Prijs 4: 1  x 150 euro digitale cadeaubons Handelshart Herentals 

Prijzen 5 tem 14: 10 x ontbijtbon voor 1 persoon Hotel Karmel twv 22 euro per ontbijtbon   

Prijs 15 tem 17: 3 x kledingbon Boetiek Carré twv 50 euro per kledingbon    

Prijs 17 tem 21: 4  x eetbon voor 1 persoon Restaurant MZE twv 25 euro per eetbon 

Prijs 22 tem 52: 30 x 10 euro digitale cadeaubons Handelshart Herentals 

Prijs 52 tem 100: 48 x 5 euro digitale cadeaubons Handelshart Herentals  

 
Per deelnemer kan er slechts 1 prijs gewonnen worden.  
De prijzen kunnen niet in geld worden omgezet.  
Prijzen kunnen afgehaald worden vanaf 9 september tot uiterlijk 30 september 
2021 op de Dienst Toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals. 
 
Sancties: 
lngeval van misbruik, misleiding, bedrog of inbreuk op dit reglement, heeft de vzw 
Handelshart Herentals als organisator het recht om de betrokken deelnemer uit te 
 
Klachten: 
Er wordt niet gecommuniceerd omtrent de wedstrijd, noch mondeling noch schriftelijk. 
lndien er een klacht zou zijn, dient deze uiterlijk binnen de 4 dagen na het einde der 
wedstrijd verstuurd te zijn naar communicatie@handelshart.be. 
De organisator VZW Handelshart Herentals behandelt de klachten. Bij betwisting zijn enkel 
de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd.  
 
Persoonsgegevens: 
De VZW Handelshart Herentals gebruikt de gegevens die via deze wedstrijd verzameld 
worden om te controleren of je voldoet aan de deelnamevoorwaarden en voor de 
contactopname over de prijs als je gewonnen hebt, indien nodig. 
Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden bijgehouden gedurende de 
periode die nodig is voor afhandeling van de wedstrijd. 

 

Eric DE BELDER gerechtsdeurwaarder, GDW Provant bvba  

 


