Reglement Eindejaar promoactie: versie lokaal bestuur Lubbeek
Algemeen
1. De gemeente Lubbeek neemt deel aan de gewijzigde versie van de eindejaarspromotieactie
van de provincie Vlaams-Brabant waarvan de procedures in dit reglement worden uiteengezet.
2. De actie ‘eindejaarspromoactie’ in Vlaams-Brabant begint op 15 december 2021 en eindigt op
15 januari 2022.

Inhoud van de Eindejaarspromoactie
3. Iedere klant die iets aankoopt bij een deelnemende onderneming kan een kaartje invullen met
zijn gegevens en dit deponeren in de daarvoor bestemde doos. Eind december en midden
januari loot iedere deelnemende ondernemer een winnaar die een waardebon van 30 euro
ontvangt die besteed kan worden bij één van de deelnemende ondernemingen.
4. Er is maximum één cadeaubon per persoon te winnen. De winnaars moeten de cadeaubonnen
afhalen bij de onderneming waar ze gewonnen zijn. Indien de winnaar zijn cadeaubon niet
binnen de 60 kalenderdagen na het aflopen van de campagne op 15 januari 2022 heeft
opgehaald, wordt hij/zij geschrapt als winnaar en heeft hij/zij geen recht meer op de
cadeaubon/prijs.
5. Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn
gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de
eindejaarspromotieactie van 15 december 2021 tot 15 januari 2022.
6. Als in geval van overmacht (o.a. corona) de wedstrijd ingekort, gewijzigd, geannuleerd of
uitgesteld dient te worden of de prijzen moeten gewijzigd worden, kunnen de provincie noch het
gemeentebestuur van Lubbeek, hiervoor verantwoordelijk worden gesteld.
7. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behouden de provincie en het gemeentebestuur
zich uitdrukkelijk het recht voor om de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan
deze actie uit te sluiten.

Aansprakelijkheid
8. De provincie en het gemeentebestuur kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld
voor eventuele ongevallen, lichamelijke, materiele, of andere schade die een deelnemer tijdens
deelname aan de wedstrijd heeft opgelopen.
9. Deze actie gaat niet door als kansspel.
10. Over de actie worden geen briefwisseling noch telefoongesprekken gevoerd. Alle bijkomende
mededelingen en/of publicaties in verband met deze promotieactie gelden als punt van het
reglement.
11. Deelname aan de promotieactie houdt de aanvaarding in zonder voorbehoud van onderhavig
reglement.
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