
                           Reglement Kras en Win 4 tot 21 juli  2020 

 

1. Per bezoek/aankoop bij een lokale handelaar krijgt de u een krasbiljet cadeau. De 

handelaar is vrij om pas een krasbiljet te geven bij een minimale aankoopwaarde die 

de handelaar zelf kan bepalen. 

2. Wanneer het krasbiljet 3x hetzelfde logo bevat heeft u gewonnen! Het winnende 

kraslot kan verzilvert worden bij een andere deelnemende handelaar voor 

31/08/2020. Dit winnend lot kan enkel uitgegeven worden bij een deelnemende 

handelaar in het kerngebied (Niet geldig bij de supermarkten: Delhaize, Colruyt, Aldi, 

Carrefour, Albert Heijn, Lidl,...). 

3. De actie is geldig vanaf 4 juli tot 21 juli 2020 of tot wanneer de krasbiljetten op zijn. 

4. Wanneer u een verliezend lot heeft ontvangen is het belangrijk dat u de gevraagde 

gegevens invult op de achterzijde van het biljet en overhandig deze aan uw lokale 

handelaar. Uit de verliezende loten worden nog een aantal winnaars gekozen. 

5. De wedstrijd wordt georganiseerd door ‘Deinze, winkelstad aan de leie VZW’ 

ingeschreven in KBO onder nr. BE 0636 878 541 met vennootschapszetel te Deinze. 

Hierna genoemd ‘organisator’. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor schade en kosten, van welke aard ook, die zouden toe te schrijven zijn aan de 

deelname aan de actie, en dit in welke vorm ook. De organisator kan niet 

aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het communicatiemateriaal.  

6. Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of 

telefoongesprekken gevoerd. 

7. De prijzen zijn te verzilveren bij een andere deelnemende handelaar voor 

31/08/2020. 

8. De prijs die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de 

organisator. De winnaar kan zijn prijs doorgeven aan een ander persoon. De 

prijs/prijzen kan/kunnen in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde in cash. 

9. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk 

gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijs/prijzen  

10. Elk deelnemingsformulier dat onvolledig is of niet is geregistreerd binnen de 

hierboven beschreven periode is ongeldig.  

11. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of 

ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting. 

12. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien 

de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door over- macht.  

13. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het 

verlies of de vernietiging van de deelname gegevens.  

14. Het wedstrijdreglement voor de consument is beschikbaar via 

www.deinzewinkelstad.com.  

 

 



15. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale 

aanvaarding van dit reglement in, evenals van elke beslissing die de organisator 

terzake nemen. Eventuele klachten dienen binnen de tien werkdagen na toekenning 

van de prijs aan Deinze winkelstad te worden gestuurd: djaro.colpaert@deinze.be 

16. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en 

uitgevoerd conform het Belgisch recht.  

17.  Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Gegevens worden enkel en 

alleen gebruikt om de winnaars te contacteren.  

 

 

 

 

 

 


