
REGLEMENT WEDSTRIJD HANDELAHART HERENTALS – horeca 2020 

De wedstrijd Handelshart Herentals - Horeca wedstrijd 2020 wordt georganiseerd door: Vzw 
Handelshart Herentals- BTW be 074t624386, gevestigd te 2200 Herentals, Augustijnenlaan 
30. 

Het wedstrijdreglement kan geraadpleegd worden op de website 
www.handelshart.be/horeca. 

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 25 juli tot en met 31 augustus 2020 middernacht. 

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

De actie zelf: 

Hoe deelnemen? Beantwoordt de vraag die u ziet na het scannen van de QR-code of het 
klikken op de link op www.handelshart.be/horeca. Indien u de vraag correct beantwoord, 
kan u het digitale kraslotje krassen. Winnaars van het kraslotje worden willekeurig 
toegekend. Indien u verloren heeft, kan u de volgende dag opnieuw proberen. 

Prijzen:  

- 100 x cadeaucheques van Handelshart Herentals t.w.v. €20 
- 250 x t-shirt met slogan 

Per deelnemer kan er slechts 1 prijs gewonnen worden. De prijzen kunnen niet in geld 
worden omgezet. 

Prijzen kunnen afgehaald worden vanaf 7 dagen na deelname tot uiterlijk 14 september 
2020 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 sluiten. 

Klachten: 

Er wordt niet gecommuniceerd omtrent de wedstrijd, noch mondeling noch schriftelijk. 
lndien er een klacht zou ziin, 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 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. 


