
     

Wedstrijdreglement eindejaarsactie ‘Bree Wintert’ 

 

Art 1:  Het evenement ‘Bree Wintert’ wordt georganiseerd door de middenstandsvereniging Bree Beleven vzw (met    
zetel Vrijthof 10 – 3960 Bree) met de steun van Stad Bree en loopt van dinsdag 1 december 2020 tot en met 
donderdag 31 december 2020 bij de deelnemende handelaars. Volledig afgestempelde kaarten dienen ten laatste op 
31 december 2020 bij één van de deelnemende handelszaken binnengeleverd te zijn. Een lijst van de deelnemende 
handelzaken vindt u terug op facebook.be/breebelevenvzw en www.breebeleven.be.  
 

Art 2:  De trekking van de winnaars gebeurt op maandag 11 januari 2021 om 20u00.  
De wedstrijd staat onder toezicht van het bestuur van Bree Beleven vzw. 
De aanduiding van de winnaars en de toekenning van de prijzen kunnen niet worden betwist. 
 

Art 3:  Enkel originele stempelkaarten van Bree Wintert 2020, die volledig zijn afgestempeld, worden geaccepteerd. 
Per aankoopschijf van 5 € ontvangt men een Bree Beleven stempel. Aankopen die gebeuren met een herbruikbare 
winkeltas ontvangen per aankoopschijf van 5 € twee stempels. Op een stempelkaart moeten 30 stempels geplaatst 
worden, dit vertegenwoordigd een aankoopwaarde van 150 €. Indien één aankoop een bedrag vertegenwoordigd van  
150 € dan is het toegestaan dat de handelaar iedere zijde van de binnenkant van de kaart afstempelt met een 
persoonlijke stempel van de handelszaak i.p.v. 30 apparte Bree Beleven stempels. Op de achterzijde dienen de 
contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) van de deelnemer correct en volledig genoteerd 
te zijn.  
 

Art 4:  De bedragen van de winnende stempelkaarten die onder toezicht van het bestuur van Bree Beleven vzw 
getrokken worden, zullen uitbetaald worden aan de klant doormiddel van cadeaubonnen van Bree Beleven vzw. Het 
winnende bedrag zal tijdens de trekking vermeld worden voordat de stempelkaart getrokken wordt. 
 

Art 5:  Er zullen 70 stempelkaarten getrokken. De eerste 10 stempelkaarten winnen telkens 250 € aan cadeaubonnen, 
de volgende 10 stempelkaarten winnen 200 € aan cadeaubonnen, de volgende 20 stempelkaarten winnen 150 € aan 
cadeaubonnen, de volgende 20 stempelkaarten winnen 100 € aan cadeaubonnen en de laatste 10 stempelkaarten 
winnen 50 € aan cadeaubonnen. 
In totaal is er 10.000 € aan cadeaubonnen van Bree Beleven vzw te winnen tijdens Bree Winter 2020. 
 

Art 6:  Elke winnende klant wordt via e-mail, brief of telefonisch op de hoogte gesteld. Details waar en hoe de prijs 
moet opgehaald worden zullen bekend gemaakt worden in de e-mail, brief of het telefonisch contact. De winnaars 
kunnen hun prijs gaan ophalen vanaf 20 januari 2021 en voor 31 maart 2021. 
 

Art 7:  Behoudens ernstige of opzettelijke fout hunnenwege kunnen nog de organisator Bree Beleven vzw, noch de 
Stad Bree, noch haar personeelsleden, noch derden waarop in het kader van deze actie een beroep wordt gedaan, 
aansprakelijk worden gesteld voor elke eventuele schade van welke aard ook die zou voortvloeien uit de organisatie 
van deze actie, met inbegrip van de deelname aan de actie, de aanduiding van de winnaar en de toekenning van de 
prijs. 
 

Art 8:  Bij een geschil zal de organisator van de actie een onherroepelijke beslissing nemen. Tegen zijn beslissing is 
geen beroep mogelijk en er zullen ook geen klachten over deze actie worden aanvaard, behalve in geval van een 
ernstige of opzettelijke fout van de organisator. 
 

Art 9:  Door deel te nemen aan deze actie geeft u toelating aan de organisator om de ingevulde persoonsgegevens op 
te slaan en te gebruiken voor marketingdoeleinden bij toekomstige evenementen georganiseerd door Bree Beleven 
vzw. De gegevens zullen niet beschikbaar zijn voor derden en worden bewaard tot afmelding. U kan op ieder moment 
inzage, wijziging of vewijdering van uw persoonsgegevens vragen. 
 

Art 10:  Door deel te nemen aan de actie geeft u toestemmeing om de naamsgegevens in geval van winst te 
publiceren op de Facebookpagina en website van Bree Beleven vzw. 
 

Art 11:  Het Belgisch recht is van toepassing. 
 

Art 12:  Bij deelname aan de actie verklaart elke deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement. De deelname 
aan deze actie impliceert dat de deelnemer volledig en zonder enig voorbehoud met dit reglement instemt en elke 
beslissing aanvaardt die door de organisatoren wordt genomen om het goede verloop van de actie te waarborgen. 
 
Dit wedstrijdreglement is beschikbaar op www.breebeleven.be. 
 

 

http://www.breebeleven.be/

