WEDSTRIJDREGLEMENT DRIESPOORT SHOPPING KERSTFESTIVAL 2018
Driespoort Shopping Deinze

1. Organisator
De wedstrijd wordt georganiseerd door De Colle Vastgoed NV ingeschreven in KBO
onder nr. BE 0890 886 503 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.
2. Deelnemers
Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen in bezit van een geldig rijbewijs
met verblijf- plaats in België met uitzondering van bij de actie betrokken
personeelsleden van de NV De Colle Vastgoed en van alle leveranciers die rechtstreeks
of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken zijn, zijn uitgesloten.
Elke deelnemer aan een wedstrijd van Driespoort Shopping Deinze geeft automatisch
toelating om zijn gegevens en foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden met
betrekking tot de wedstrijden.
3. Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of
telefoongesprekken gevoerd.
4. De wedstrijd loopt vanaf 1.12.2019 om 9 uur tot en met 31.12.2018 om 18u. Er
zijn 2 Driespoort KerstKoop zondagen: 16.12.2018 en 23.12.2018
5. Hoe geldig deelnemen ?
a/Bezoekers van Driespoort Shopping Kerstfestival krijgen bij aankoop van het
minimum bedrag vermeld op de Kerst spaarkaart een stempel in de respectievelijke
winkel (10 deelnemers):

-

Kerstspaarkaart (tot zo lang de voorraad strekt): 9 handelaars vermelden op de
kerstspaarkaart een minimumbedrag, dat afgestempeld wordt in de winkels bij aankoop.
o Handelaars en minimum bedrag:
▪ Interieur Van Kerkhove: €15
▪ Grand Café Driespoort: €5
▪ Molders Schoenen en Mode: €40
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Oxygen/Kids&Play: €5
Atita Papierwaren: €20
Kruidvat: €20
Action: €10
Albert Heijn: €20

b/ Als er minimum 4 stempels van verschillende handelaars verzameld zijn, dan kunnen
die in de urne gegooid worden en kunnen de klanten iets winnen. Ook krijgen de klanten
sowieso een bon voor een gratis koffie bij Grand Café Driespoort (te gebruiken tem
13.1.2018) en bonnen tot zo lang voorraad strekt) bij aankoop van min. €50.
6. De prijs/prijzen per week:
▪ 1 prijzenpak ket ter waarde van €100 van partners va Driespoort
Shopping Deinze per week - winnaars worden wekelijks gebeld en
samengeroepen voor ontvangst van waardebonnen en gecommuniceerd
via sociale media
▪ Winnaars van verschillende weken kunnen niet dezelfde zijn.
7. De prijs/prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven
eigendom van de organisator. Indien een deelnemer zijn prijs weigert blijft
deze ook eigendom van de organisator.
De prijs/prijzen kan/kunnen in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde in
speciën.
8. De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet
verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de
prijs/prijzen
9. Elk deelnemingsformulier dat onvolledig is of niet is geregistreerd binnen de
hierboven beschreven periode is ongeldig.
10. Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe
en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en
uitsluiting.
11. De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand
indien de wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door over- macht.
12. De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld
voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.
13. Het wedstrijdreglement is beschikbaar via www.driespoort.be
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14. Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en
integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals van elke beslissing die de
organisator ter zake nemen.
Eventuele klachten dienen binnen de tien werkdagen na toekenning van de prijs
aan de organisatie of via info@driespoort.be te worden toe gestuurd.
15. Toekenning van de prijs/prijzen
De uitgelote winnaar wordt door de organisatie bepaald in functie van de
correctheid van aantal stempels en correct en compleet ingevulde gegevens.
De organisatie neemt wekelijks/eind van de week/vanaf week 3.12 tem eind
2018 contact op met de winnaars om een datum van overhandiging van de
prijzen (wekelijks) af te spreken.
16. Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en
uitgevoerd conform het Belgisch recht.
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