Wedstrijdreglement Actie Kassatickets 2022

1. De handelaars van Beringen centrum en be-MINE organiseren een actie onder de naam: Actie Kassatickets
2022. De procedures van deze actie worden in het onderhavige reglement gespecificeerd. De actie loopt van
maandag 21 november 2022 tot en met zondag 11 december 2022.
2. In het kader van deze actie verzamelt iedereen die komt winkelen bij een deelnemende handelaar één
kassaticket per bezoek. Door steeds één kassaticket van één bij één van de deelnemende handelaren te
koppelen aan één kassaticket van bij één van de deelnemende handelaren uit be-MINE neemt men deel aan de
wedstrijd. En dit ongeacht het bedrag op de kassatickets. Winkelaars kunnen hun kansen vergroten door
meerdere kassatickets (steeds 2, één uit beide kernen).
3. Er zijn 5 “gelukboxen” voorzien waar de klanten hun kassatickets kunnen deponeren. Zie
www.beringencentrum-events.be voor de verschillende locaties. De kassatickets kunnen in de
wedstrijdenveloppen gestoken worden en moeten voorzien zijn van alle contactgegevens van de klanten. De
kassatickets kunnen ook in witte enveloppen gedeponeerd worden indien deze voorzien zijn van alle
contactgegevens van de klant. Deelnemende handelaars kunnen ook opteren om zelf inzendingen bij houden en
verzamelen. Elke deelnemende handelaar is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van deze inzendingen
en dit ten laatste op 16 december 2022 om 12u. bij de Centrummanager van Beringen (Dave Willekens, 0495 26
61 19). Bij het laattijdig of niet ontvangen van de inzendingen kunnen desbetreffende kassatickets niet deelnemen
aan de trekking.
4.

Gratis voor de deelnemende handelaar.

5. De trekking van de winnende loten gebeurt op 22 december 2022 door het Centrummanagement van
Beringen Centrum onder leiding van een beëdigd persoon wiens beslissingen onherroepelijk zijn. Enkel
inzendingen van 2 kassatickets (1 uit Beringen centrum en 1 uit be-MINE) tijdens de periode van 21 november tot
en met 11 december worden als geldig aanschouwd. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd en
ontvangen hun prijs tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2023.
6. De winnaars worden telefonisch gecontacteerd. De lijst met namen zal bekendgemaakt worden op de
website www.beringencentrum-events.be en op het Facebook van Beringen centrum vanaf 23 december 2022
7. Tijdens de prijsuitreiking op 8 januari 2023 wordt het prijzenpakket uitgeloot onder de hoofdwinnaars die
persoonlijk op de hoogte werden gebracht . De winnaars zijn verplicht om aanwezig te zijn op de prijsuitreiking of
kunnen zich laten vertegenwoordigen met volmacht. Na deze datum wordt de actie volledig afgesloten en heeft
niemand recht op nog prijzen. De trekking gebeurt door Centrummanagement Beringen onder leiding van een
beëdigd persoon wiens beslissingen onherroepelijk zijn. De prijzen op de worden op donderdag 22 december één
voor één getrokken.
8.

De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën.

9. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van deze actie om redenen
van overmacht.
10. Deze actie gaat niet door als kansspel.
11. De persoonsgegevens die bekomen zijn tijdens deze actie worden niet verder verspreid volgens de wet van
30 juli 2018 op de bescherming van de natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens.
12. Deelnemende handelaars worden niet uitgesloten van de prijzentrekking. Hun winnend lot mag niet van de
eigen zaak zijn. Onder deelnemende handelaars verstaat men iedere deelnemende handelaar die op eigen naam
handel drijft, iedere zaakvoerder of bestuurder van een deelnemende handelsvennootschap, en alle personen die
inwonen op het adres van voormelde natuurlijke personen.

13. Deelname aan Kassaticketsactie 2022 houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Alle
situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de
organisatoren.

