REGLEMENT CONSUMENT EINDEJAARSACTIE 2021
1. De werkgroep Eindejaarsactie Groot-Evergem (de deelgemeenten Belzele, Doornzele, Ertvelde,
Evergem,Kerkbrugge, Kluizen, Sleidinge, Rieme en Wippelgem,) organiseert i.s.m. het gemeentebestuur
een actie onder de naam: Eindejaarsactie 2021. De procedures van deze actie worden in het onderhavige
reglement gespecificeerd. De actie loopt van woensdag 1 december 2021 tot en met zaterdag 1 januari
2022.
2. In het kader van deze actie krijgt iedereen die komt winkelen bij een deelnemende handelaar één
stempel per begonnen aankoopschijf van 5 EUR op zijn stempelkaart. De handelaar gebruikt hiertoe de
stempel van de actie. De volledig afgestempelde en ingevulde stempelkaarten kunnen bij de
deelnemende handelaars in de daarvoor bestemde verzameldoos gedeponeerd worden tot en met
zaterdag 1 januari 2022. De stempelkaarten moeten volledig en goed leesbaar ingevuld zijn bij voorkeur in
hoofdletters.
3. Men mag zoveel volledig afgestempelde stempelkaarten indienen als men wenst. Enkel de stempel van
de eindejaarsactie is geldig. Niet-volle stempelkaarten komen niet in aanmerking.
4. De trekking van de winnaars gebeurt op maandag 10 januari 2022 om 19u onder toezicht van
een beëdigd persoon aangesteld door de werkgroep of een gerechtsdeurwaarder, wiens
beslissingen onherroepelijk zijn.
5. De winnaars van de hoofdprijzen worden persoonlijk verwittigd door de werkgroep Eindejaarsactie.
6. De waardebonnen van 30 euro worden opgestuurd naar de winnaars en kunnen enkel in de erop
vermelde zaak besteed worden.
7. De lijst van alle winnaars zal beschikbaar zijn bij de deelnemende handelaars en zal bekendgemaakt
worden op de website www.eindejaarsactie.com.
8. De winnaars van de drie hoofdprijzen t.w.v. respectievelijk 5.000, 3.000 en 2.000 euro (telkens
opgesplitst in E-bonnen van € 25) en de winnaars van de waardebonnen van € 200 euro (opgesplitst in 8
E-bonnen van €25) worden persoonlijk uitgenodigd voor de prijsuitreiking, die doorgaat op maandag 17
januari 2022. De winnaars nemen persoonlijk hun prijs in ontvangst of laten zich met een geschreven
volmacht vertegenwoordigen.
9. Het prijzenpakket bestaat uit drie hoofdprijzen ten bedrage van respectievelijk 5.000, 3.000 en 2.000
euro in E-bonnen van 25 euro en tal van andere hoofdprijzen van 200 euro (8 E-bonnen t.w.v. €25) en
zoveel waardebonnen van 30 euro als er deelnemende handelaars zijn. De E-bonnen zijn 1 jaar geldig,
hebben als uitgiftedatum 1 december 2021 en de vermelding ‘speciale editie eindejaareditie 2021. De Ebonnen kunnen enkel gespendeerd worden aan goederen of diensten bij een deelnemende handelaar,
terug te vinden op de website www.eindejaarsactie.com
10. De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën.
11. Er is maar één prijs per adres. De winnaars van de hoofdprijzen verbinden zich ertoe aanwezig te zijn op
de slotreceptie. Bij het niet-aanvaarden van een hoofdprijs gaat de hoofdprijs naar de reserve-winnaar
(voor de hoofdprijzen worden er 2 reserve-winnaars getrokken).

12. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van deze actie om
redenen van overmacht.
13. Deze actie gaat niet door als kansspel.
14. Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn gegevens die
hij/zij vermeldde op de stempelkaart, maar enkel ten behoeve van de eindejaarsactie zelf.
Het gsm of telefoonnummer wordt enkel gebruikt om de winnaars van de eindejaarsactie te contacteren,
en naam en adres wordt enkel gebruikt voor publicatie van de winnaars van de hoofdprijzen in de lokale
pers en/of op de website www.eindejaarsactie.com.
15. Deelnemende handelaars worden uitgesloten van de prijzentrekking.
Onder deelnemende handelaars verstaat men iedere deelnemende handelaar die voor eigen naam handel
drijft, iedere zaakvoerder of bestuurder van een deelnemende handelsvennootschap, en alle personen die
inwonen op het adres van voormelde uitgesloten natuurlijke personen.
16. Deelname aan eindejaarsactie 2021 houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.
Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht
door de organisatoren.

