
REGLEMENT VALENTIJN ACTIE HANDELSHART HERENTALS – februari 2021 

De Valentijn Actie Handelshart Herentals 2021 wordt georganiseerd door: vzw Handelshart 
Herentals- BTW BE 074624386, gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 30. 

Het deelname reglement kan geraadpleegd worden op de website www.handelshart.be. 

Deelname aan de actie 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 actie 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 actie loopt van 10 tot en met 14 februari 2021 middernacht. 

Aan deze actie mag elke meerderjarige deelnemen, die zijn woonplaats in België heeft. 

De actie zelf: 

Hoe deelnemen? Post een selfie op jouw facebook pagina met de vermelding 
#valentijninherentals terwijl je in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven jouw Valentijn 
aankopen of take away doet bij de lokale ondernemers. Dat kan zijn in een kledingzaak, 
een bloemen- of boekenwinkel, jouw favoriete horeca of de plaatselijke bakker of 
speciaalzaak. Een typische Valentijn selfie kan je ook nemen aan de grote rode harten in de 
Zandstraat! 

Prijzen: 150 x 2 flesjes Cava  

Per meerderjarige deelnemer kan er slechts 1 pakketje van 2 flesjes worden uitgereikt. De 
prijzen kunnen niet in geld worden omgezet.  Er worden 150 pakketjes voorzien, de actie 
geldt tot einde voorraad. 

Cava pakketjes kunnen afgehaald worden op vertoon van jouw selfie en #post en na 
voorlegging van je paspoort.  Dit kan vanaf dinsdag 16 februari tot uiterlijk zaterdag 20 
februari 2021 op de Dienst Toerisme, Grote Markt 35, 2200 Herentals.  Openingstijden zijn 
van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur.  Op zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur.   

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 sluiten. 

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 info@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 actie 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 actie. 

Actie onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Eric De Belder met kantoor te 2200 
Herentals, St Jobsstraat 21. 

 

 


