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Reglement tombola-actie Lokale Economie
Art.1: De organisatoren
De organisatoren zijn de Raad voor Lokale Economie en het gemeentebestuur
van Steenokkerzeel. Hierbij neemt het gemeentebestuur de organisatie, de
promotie en de daarbij horende kosten voor zich. De Raad voor Lokale Economie
financiert de prijzen.

Art.2: Wie kan deelnemen?
Er wordt een oproep gedaan naar elke handelaar die wenst deel te nemen aan de
actie. Hier zijn voor de handelaar geen kosten aan verbonden. De eerste 10 000
lotjes worden verdeeld onder het aantal deelnemende handelaars. Indien deze
opgebruikt zijn, kunnen ze er nog bijbestellen bij de Dienst Lokale Economie. Om
misbruik tegen te gaan kan de Raad voor Lokale Economie de eindbeslissing
nemen van het aantal bijbestelde lotjes per handelaar.
Iedere handelaar dient zijn verkregen tombolalotjes uit te delen. Hoe hij de lotjes
verdeelt per klant kan hij zelf bepalen.
Deelnemende handelaars noch hun partner kunnen winnaar zijn van een lot.
Deze actie loopt van 1 december 2020 t.e.m. 31 december 2020 en zolang de
voorraad van de tombolalotjes strekt.

Art.3: De trekking
De trekking vindt plaats in januari 2021.
Nadien zullen de nummers bekend worden gemaakt via de facebookpagina van
de gemeente en de Raad voor Lokale Economie, de website van de gemeente en
de eerstvolgende editie van Den Beiaard.
Bij de overhandiging van de tombolalotjes aan de handelaar, zullen de nummers
per handelaar genoteerd worden. Iedere handelaar is verplicht om alle lotjes uit te
delen. Zo zijn we zeker dat alle lotjes kunnen getrokken worden.

Art.4: De prijzen
De prijzenpot bedraagt digitale aankoopcheques te besteden bij één van de
deelnemende handelaars van het Cirklolight-systeem. Dit is het systeem dat door
de gemeente werd aangekocht om digitale cadeaubonnen te produceren. Het
voordeel van deze digitale cadeaubonnen is dat deze in verschillende keren en in
verschillende handelszaken kunnen opgebruikt worden.
De totale prijzenpot bedraagt een totaal van €3500. Deze worden als volgt
verdeeld:
- 1 cadeaubon van €500
- 1 cadeaubon van €450
- 1 cadeaubon van €400
- 1 cadeaubon van €350
- 1 cadeaubon van €300
- 1 cadeaubon van €250
- 25 cadeaubonnen van €50
Art.5: Opnametermijn
De winnaars krijgen tot 15 februari 2021 de tijd om zich bekend te maken. Dit kan
via een mailtje naar lokale-economie@steenokkerzeel.be of een telefoontje naar
02 254 19 76. Zij zullen nadien worden uitgenodigd om hun digitale
aankoopcheque in ontvangst te komen nemen.
Indien er prijzen zijn waarvan de winnaar zich niet voor deze datum bekend heeft
gemaakt, zullen deze prijzen niet verder verloot worden en terugstromen naar de
Raad voor Lokale Economie.
De winnaars kunnen hun prijs enkel in ontvangst nemen na overhandiging van het
winnende tombolalotje. Dit tombolalotje mag enkel het origineel zijn en geen kopie
van het origineel zijn.

Art.6: Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de winnaars worden door het gemeentebestuur in een
bestand opgenomen. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 8
december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Ze
worden bewaard met het oog op het bekendmaken van de winnaar van deze
tombola. Elke winnaar heeft recht op inzage en correctie van de over haar
bewaarde informatie. Elke deelnemer heeft tevens het recht op eenvoudig verzoek
en kosteloos uit de bestanden geschrapt te worden. Hiertoe stuurt de deelnemer
een mail naar lokale-economie@steenokkerzeel.be

Art.7: Algemene bepalingen
Iedere winnaar verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en
onvoorwaardelijk aan de organisatoren de toestemming tot vermelding van
zijn/haar volledige naam en foto op de website (www.steenokkerzeel.be), de
facebookpagina van het gemeentebestuur (Steenokkerzeel Steengoed), de
facebookpagina van de Raad voor Lokale Economie en de volgende editie van
Den Beiaard.
De organisatoren behouden 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 organisatoren behouden zich tevens het recht om te allen tijde deze tombola te
wijzigen om technische of organisatorische redenen. De meest recente versie van
het wedstrijdreglement geldt als referentie. De organisatoren kunnen hiervoor niet
aansprakelijk gesteld worden.
De organisatoren houden toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd
waarvan de uitslag onherroepelijk en bindend is.
Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische (communicatie-)problemen
kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege de organisatoren.

In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de organisatoren zich
uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname
aan deze tombola uit te sluiten.
Door hun deelname aan de tombola verbinden de deelnemers zich tot de
onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement en erkennen ze
elke beslissing die de organisatoren treft.
Dit reglement is enkel van toepassing op de tombola-actie van de Lokale
Economie in Steenokkerzeel die loopt van dinsdag 1 december 2020 t.e.m.
donderdag 31 december 2020.
Dit reglement wordt bekend gemaakt via de gemeentelijke website van
Steenokkerzeel en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende
publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
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