WEDSTRIJDREGLEMENT ‘HERFSTSHOPPING’ 2021
EVA HANDELSHART HERENTALS vzw
De wedstrijd Handelshart Herentals – Wedstrijd herfstshopping 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.
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 wedstrijdformulieren worden uitgedeeld tussen 27 september 2021 en 3 oktober 2021.
Aan deze wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen, die zijn woonplaats in België heeft.
De wedstrijd: “Win duizenden euro’s aan prijzen!”
Hoe deelnemen?
1. Beantwoord de vragen op de postkaart en vul alle persoonlijke gegevens in.
a. Hoofdvraag/kennisvraag: “Hoe heet de vereniging van handelaars in Herentals?”
b. Schiftingsvraag: “Hoeveel geldige deelnameformulieren ontvangen we op 2 en 3
oktober samen?”
2. Deponeer de formulieren in een centrale box aan de trappen van de Lakenhalle. Opgelet! Dit
kan enkel op 2 en 3 oktober 2021.
3. In de loop van de maand oktober 2021 zullen de winnaars geïnformeerd worden over wat ze
gewonnen hebben en bij welke winkel ze dit mogen gaan afhalen.
4. Bij aanmelden bij de desbetreffende handelszaak moet u uw identiteitskaart tonen om de prijs
in ontvangst te nemen.

Prijzen:
•

Prijs 1: 300 euro aan digitale cadeaucheques van EVA Handelshart Herentals vzw

•

Prijs 2: 200 euro aan digitale cadeaucheques van EVA Handelshart Herentals vzw

•

Prijs 3 tem 7: 5 tienbeurtenkaarten van Infraligne, elk ter waarde van 190 euro

•

Prijs 8: een fotoshoot van 1 uur en 15 digitale foto’s, ter waarde van 150 euro

•

Prijs 9: een cadeaubox met een dubbeltas, een enkel tas, een set enkel tassen, 2
(sport)zonnebrillen, een koershelm en een urbanhelm van Fietsen Hendrickx

•

Prijs 10: 100 euro aan digitale cadeaucheques van EVA Handelshart Herentals vzw

•

Prijs 11: een waspas van Octopus, ter waarde van 100 euro

•

Prijs 12: een cadeaubon van Birkenshop, ter waarde van 70 euro, voor de aankoop van
Birkenstocks

•

Prijs 13 tem 18: 6 keer 50 euro aan digitale cadeaucheques van EVA Handelshart Herentals
vzw

•

Prijs 19 tem 22: 4 cadeaubonnen van Carre, elk ter waarde van 50 euro

•

Prijs 23: een cadeaubon van Monja, elk ter waarde van 50 euro

•

Prijs 24 tem 25: 2 cadeaubonnen van Electromix – Helsen, elk ter waarde van 50 euro

•

Prijs 26: een cadeaubon van Juhla Interior, ter waarde van 50 euro

•

Prijs 27: een cadeaubon van Dephine, ter waarde van 50 euro

•

Prijs 28 tem 30: 3 cadeaubonnen van Anders@home, elk ter waarde van 30 euro

•

Prijs 31: een uniek donutspakket, ter waarde van 25 euro

•

Prijs 32: een cadeaubon van Hocus Pocus, ter waarde van 20 euro

•

Prijs 33 tem 34: 2 cadeaubonnen van Veritas, elk ter waarde van 20 euro

•

Prijs 35: een cadeaubon van Beauty and hair MD, ter waarde van €20

•

Prijs 36 tem 39: 4 cadeaubonnen van Vero Moda, elk ter waarde van € 20

•

Prijs 40 tem 44: 5 cadeaubonnen van Sofie, elk ter waarde van € 20

•

Prijs 45: een cadeaubon voor een ‘Deluxe Fluitketelontbijt’, ter waarde van 17,5 euro

•

Prijs 46 tem 50: 5 ontbijtbons van Tasse Tout voor 1 persoon

•

Prijs 51 tem 53: 3 ontbijtbons van de lunchroom Eetba(a)r voor 1 persoon

•

Prijs 54: een fietstas van Veloshop

•

Prijs 55 tem 57: 3 cadeaubonnen van Veritas, elk ter waarde van 10 euro

•

Prijs 58 tem 67: 10 cadeaubonnen van Boetiek Ann, elk ter waarde van 10 euro. Enkel te
gebruiken bij aankoop van kleding en schoenen

Per deelnemer kan er slechts 1 prijs gewonnen worden. De prijzen kunnen niet in geld worden
omgezet.
Bij ex-aequo trekt een onschuldige hand, onder toezicht, de uiteindelijke winnaar(s).
Over de afhaling van de prijzen wordt na afloop van de wedstrijd gecommuniceerd.
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 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

