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ACTIE “KOOP IN WAASMUNSTER”
1 december 2020 – 31 januari 2021

REGLEMENT
1. Van 1 december 2020 0:00 uur tot en met 31 januari 2021 23:59 uur heeft de actie “Koop in
Waasmunster” van ONDERNEMEND WAASMUNSTER plaats. Alle inwoners van de gemeente,
maar ook alle bezoekers van buiten de gemeente (hierna gezamenlijk genoemd “consument”
of “consumenten”) kunnen deelnemen aan deze actie.

De actie is gekoppeld aan de aankoop van waardebonnen van ONDERNEMEND
WAASMUNSTER. Elke consument die voor een bedrag van 50,00 euro aan
waardebonnen van ONDERNEMEND WAASMUNSTER, hierna genoemd “een
pakket”, koopt kan aan de actie deelnemen. Het aantal malen dat een pakket kan
worden aangekocht, en dat dus kan worden deelgenomen aan de actie, is
onbeperkt. De bonnen in een pakket dat kan worden aangekocht hebben per stuk
een waarde van 5,00 euro of 10,00 euro. De bonnen kunnen ter betaling van
aankopen worden gegeven aan een deelnemende handelaar tot de vervaldag die
erop is vermeld.
Een pakket kan worden aangekocht bij:
- Foto Katrien Baert, Stationsstraat 147
- Himitex Naaiatelier, Groenselstraat 107
- Fietsen Van Mele, Ommegangsdreef 3
- VVV Toerisme, Gemeentehuis, Vierschaar 1

2. Bij de aankoop van een pakket ontvangt de consument een bonnetje met een uniek

nummer.
Om effectief aan de actie deel te nemen dient de consument een sms te sturen naar
het nummer 0478-026028 met vermelding van de contactgegevens en van het
unieke nummer van het bij de aankoop van een pakket ontvangen bonnetje.
De te vermelden contactgegevens bestaan uit de naam en de voornaam van de
consument, evenals diens adres (straat, nummer, busnummer en postcode en
gemeente), het telefoonnummer en, bij voorkeur, het e-mailadres.
De sms dient ten laatste te worden ontvangen op 31 januari 2021 om 23:59.

3. Consumenten kunnen meermaals deelnemen aan de actie om zo de kansen op een

prijs te vergroten. Elke consument komt slechts in aanmerking voor één enkele prijs.
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Alle personen wonend op eenzelfde adres worden voor de prijstrekking en
-uitreiking beschouwd als één enkele consument. De andere ingediende sms’en met
vermelding van datzelfde adres worden bijgevolg van de trekking uitgesloten.
Op die wijze wordt aan zo veel mogelijk verschillende consumenten de kans gegeven
om een prijs te winnen.
4. Op 31 januari 2021 om 23:59 wordt de actie afgesloten. Uit de verzamelde sms’en

worden willekeurig een aantal prijswinnaars getrokken door ten minste 3
bestuursleden van ONDERNEMEND WAASMUNSTER die bij het einde van de actie
door het lot worden aangeduid.

5. Elke deelnemer die een prijs heeft gewonnen, ontvangt van ONDERNEMEND

WAASMUNSTER een exclusieve fles champagne. Deze champagne kan enkel worden
verkregen van en bij ONDERNEMEND WAASMUNSTER. De winnaars worden door
ONDERNEMEND WAASMUNSTER gecontacteerd om de fles champagne op te halen
tegen afgifte van het bonnetje met het unieke nummer dat in de sms is vermeld.

6. Door de contactgegevens mee te delen met een sms, verklaart de consument ook

uitdrukkelijk in te stemmen met het gebruik van deze persoonlijke gegevens in het
kader van deze actie. Deze gegevens worden ENKEL in het kader van deze actie
gebruikt en worden nadien compleet verwijderd door ONDERNEMEND WAASMUNSTER
uit zijn administratieve bestanden, uit zijn mailbox of uit enige andere ONDERNEMEND
WAASMUNSTER-adres- en andere bestanden.
7. De waardebonnen van ONDERNEMEND WAASMUNSTER kunnen enkel worden

gebruikt voor de betaling van aankopen bij de deelnemende handelaars, waarvan
een lijst beschikbaar is op de website van ONDERNEMEND WAASMUNSTER. Deze
handelaars zijn ook vermeld onder andere op de flyers die in de gemeente zijn
uitgedeeld aan alle inwoners.
De bonnen kunnen in geen enkel geval worden omgewisseld in geld.
8. De bestuursleden van ONDERNEMEND WAASMUNSTER kunnen aan de actie

deelnemen, doch zij kunnen in geen enkel geval prijswinnaar zijn.

Vragen of suggesties? Het contactadres is
- via e-mail : info@ondernemendwaasmunster.be of
- met de gewone post: ONDERNEMEND WAASMUNSTER - Secretariaat
p/a Durmedal 2, 9250 Waasmunster
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