Reglement “Kerstactie Alken” 2018
Artikel 1 - Doelstelling actie
De Kerstactie Alken heeft tot doel het winkelen bij de lokale handelaars te bevorderen.
Artikel 2 - Initiatiefnemers actie
De Kerstactie Alken is een initiatief van de Alkense Ondernemersraad (vzw ORA) i.s.m. het gemeentebestuur van
Alken.
Artikel 3 - Organisatie Kerstactie Alken
3.1. De Kerstactie-tombola loopt van 10 tot en met 31 december 2018 en is een organisatie van de Alkense
Ondernemersraad i.s.m. het gemeentebestuur van Alken.
3.2. De uitreiking van de prijzen is in handen van de Alkense Ondernemersraad, waarvan de samenstelling te
vinden is op http://www.alken.be/product/1712/alkense-ondernemersraad.
3.3. Met vragen of meldingen over het verloop van de tombola kan je terecht bij An Koninx, ambtenaar lokale
economie, an.koninx@alken.be, tel. 011 59 99 54.

Verdeling van de Kerstactie-loten
Artikel 11 - Verdeling Kerstactie-loten
Tussen 1 en 10 december 2018 worden de bestelde pakketten met lotjes, affiches en rode loper bij de
deelnemende handelaars verdeeld.
Artikel 12 - Uitreiking Kerstactie-loten
De klant heeft bij iedere aankoop bij een deelnemende handelaar recht op 1 Kerstactie-lot. Een handelaar
behoudt zich het recht om ook eigen prijzen in de winkel uit te reiken. Dit kunnen prijzen in natura zijn, maar ook
waardebonnen of Alkenbonnen. Het winnend lot wordt hierna opnieuw in de Kerstactie-box gedeponeerd om ook
mee te kunnen doen aan de grote prijzenpot. Indien er op het moment van aankoop geen Kerstactie-loten meer
beschikbaar zijn, kan de handelaar de uitgifte weigeren.
Artikel 13 - Plaats van uitreiking Kerstactie-loten
Een Kerstactie-lot kan zolang de voorraad strekt, worden verkregen bij deelnemende handelaars, herkenbaar
door de Kerstactie-affiche en rode loper (overzicht op www.alken.be ).
Artikel 14 - Periode van uitreiking Kerstactie-loten
Een Kerstactie-lot mag door de deelnemende handelaar enkel worden uitgedeeld van 10 tot en met 31
december 2018. Indien de voorraad Kerstactie-loten bij een handelaar is uitgeput, vervalt hiermee het recht op
een Kerstactie-lot.

Verloop van de tombola
Artikel 21 - Deelname aan Kerstactie-tombola
21.1. Om kans te maken op een prijs uit de lokale prijzenpot dient de klant geldige contactgegevens in te vullen
op het lot en vervolgens te deponeren in de Kerstactie-box bij de deelnemende handelaar.
21.2. Onleesbare lotjes of onvoldoende ingevulde lotjes, waarvan de contactgegevens niet achterhaald kunnen
worden, worden niet weerhouden en verliezen hun recht op een prijs.
21.3. Enkel een lot dat, zoals omschreven in artikel 12 werd verkregen, mag gedeponeerd worden in de box om
kans te maken op een prijs. Indien de organisatie kan aantonen dat een lot niet conform artikel 12 werd
verkregen, behoudt de organisatie zich het recht de toekenning van een prijs te weigeren.
Artikel 22 - Toekenning van de prijzen
22.1. De toekenning van de Kerstactie-prijzen is in handen van de Alkense ondernemersraad.
22.2. Na de actieperiode verzamelen vertegenwoordigers van de Alkense ondernemersraad de Kerstactie-boxen
bij de deelnemende handelaars.
22.3. Uit elke Kerstactie-box wordt 1 lotje getrokken. Deze lotjes worden in 1 box verzameld waaruit de winnende
loten voor de hoofdprijzen worden getrokken tijdens de live kersttrekking.
22.4. De Alkense ondernemersraad organiseert de trekking van de hoofdprijzen.
22.5. De Alkense ondernemersraad behoudt het recht om per deelnemende klant maximum 1 prijs uit de
prijzenpot toe te kennen.

Artikel 23 - Uitreiking van de prijzen
23.1. Winnaars worden binnen de 7 dagen na het toekennen van de prijs telefonisch gecontacteerd en
uitgenodigd op de live kersttrekking.
23.2. Indien de winnaar niet aanwezig kan zijn op de kersttrekking, heeft hij/zij 1 maand de tijd om de prijs in
ontvangst te nemen.
23.3. Een winnaar mag een prijs weigeren, maar heeft in dat geval geen enkel recht op compensatie of
vervanging.
23.4. Indien een winnaar binnen de maand de prijs niet heeft afgehaald, zal de prijs worden toegewezen aan een
back-up winnaar. Hierbij vervalt het recht van de eerst toegewezen winnaar om aanspraak te maken op de prijs.
23.5. Indien een prijs wordt toegewezen aan een back-up winnaar wordt hij/zij op dezelfde wijze gecontacteerd
als beschreven in paragraaf 23.1 en 23.2.
23.6. Indien noch de winnaar, noch de back-up winnaar gecontacteerd kunnen worden zoals beschreven in
paragraaf 23.1 en 23.2, of zij weigeren de prijs, dan wordt in overleg met de ondernemersraad de prijs door het
gemeentebestuur in bewaring genomen en op een andere manier (wedstrijd, paasactie, ...) uitgereikt. Hiermee
vervalt het recht van de eerste en back-up winnaar om de prijs alsnog op te eisen.
23.7. De hoofdprijswinnaars worden bekendgemaakt via de gemeentelijke website. De deelnemers gaan ermee
akkoord dat ze als winnaars op deze website en in de winkels worden bekend gemaakt.

Privacy
Artikel 30 - Privacy disclaimer
Alle gegevens van de deelnemende handelaars worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8
december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens. De gegevens worden beheerd door: Gemeentebestuur Alken, Hoogdorpsstraat 38, 3570
Alken, tel. 011 59 99 54, lokale.economie@alken.be. De handelaar heeft vrije toegang tot zijn gegevens om er zo
nodig de verbetering of verwijdering van te vragen.
Artikel 31 - Contactgegevens deelname tombola
De verzamelde contactgegevens zullen worden gebruikt om de winnaars op de hoogte te brengen. De
contactgegevens worden tevens aan de dienst lokale economie van het gemeentebestuur bezorgd voor de
organisatie van de prijsuitreiking. Bovendien kunnen alle deelnemers via deze contactgegevens eenmalig
gecontacteerd worden met de vraag om de actie te evalueren. De contactgegevens zullen verder voor geen enkel
ander doeleinde worden gebruikt en niet worden doorgegeven aan sponsors of andere partijen.
Opgesteld te Alken,
24 oktober 2018

