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Reglement spaarkaaractie Kerst 2020  
 

1. Organisatie 
 

Deze spaaractie wordt georganiseerd door de deelnemende 
Oud-Turnhoutse handelaars.  
 
Deelnemen aan de spaaractie kan enkel op de wijze en via de 
kanalen zoals De organisatoren behouden zich het recht voor 
om de spaaractie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, 
in te korten of in te trekken en om een aanpassing van de 
voorwaarden van de spaaractie te publiceren indien de 
omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen 
daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.  
 
Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen 
worden als grond voor een verplichting of aansprakelijkheid 
van de organisatoren. De organisatoren zijn niet aansprakelijk 
voor eventuele technische problemen.  
 
Door deelname aan deze spaaractie aanvaardt de deelnemer 
onvoorwaardelijk dit reglement. De beslissingen van de 
organisatoren - over de spaaractie, over de deelname, over 
de toepassing van het reglement en ook over alle situaties die 
niet uitdrukkelijk door dit reglement werden voorzien - zijn 
bindend.  
 

2. Looptijd en timing  
 

Deelnemen aan deze spaaractie kan vanaf 15/11/2020 tot en 
met het einde van de spaaractie op 10/01/2021. 
 

3. Prijzen 
 

Er zijn voor meer dan €3000 aan prijzen te winnen 
geschonken door de deelnemende en steunende handelaars.  

De gemeente Oud-Turnhout schenkt €500 aan waardebonnen 
om de ondernemers die verplicht moeten sluiten omwille van 
de Corona maatregelen extra te ondersteunen.   

De hoofdprijs bedraagt €300 aan waardebonnen (2x€50, 
5x€20, 5x€10, 10x€5) 
De 2de prijs bedraagt €125 aan waardebonnen. (3x€20, 
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4x€10, 5x€5) 
De 3de prijs bedraagt €75 aan waardebonnen. (5x€10, 5x€5)  

Deze waardebonnen kunnen enkel besteedt worden bij de 
handelaars die vermeld staan op de achterkant van de 
waardebonnen en zijn inwisselbaar tot 31/12/2021. 

De waardebonnen zijn niet inwisselbaar in contanten of ander 
betaalmiddel en moeten in 1 keer opgekocht worden. 
Vervallen waardebonnen kunnen niet aanvaard of omgeruild 
worden.  

De prijzen zijn te bezichtigen in de etalage rechts naast  
Baggu, Steenweg op Turnhout 50 te Oud-Turnhout en op de 
Facebook pagina “Shoppen in Oud-Turnhout”. 

 
Afbeelding 1: etalage met prijzen 

 

4. Deelname aan de spaaractie 

 

Spaarkaarten zijn verkrijgbaar bij iedere deelnemende 
handelaar. Kopies van deze kaart worden toegelaten mits zij 
originele stempels bevatten. Enkel volledig ingevulde 
spaarkaarten worden als geldig beschouwd. 

Een kaart is volledig wanneer alle persoonsgegevens werden 
ingevuld en de spaarkaart stempels van 6 verschillende 
deelnemende handelaars bevat. 

 Een stempel te bekomen door een aankoop te doen bij één 
van de deelnemende handelaars. 

Volledige kaarten dienen ten laatste op 10 januari bij één van 
de deelnemende handelaars zijn binnengebracht om geldig te 
zijn. 

Deelnemende handelaars worden vermeld op de spaarkaart.  

https://www.facebook.com/shoppeninoudturnhout
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5. Privacy 

 

Voor het verloop en ten einde de deelnemers te kunnen 
contacteren over deze spaaractie, is het noodzakelijk dat de 
deelnemers de door de organisator gevraagde gegevens 
invullen.  
Deze gegevens worden enkel gebruikt om de winnaars te 
verwittigen. Na de loting van de prijzen worden de 
deelnemende loten en gegevens vernietigd.  
 
De organisator kan, bij om het even welke onregelmatigheid 
of poging tot fraude, overgaan tot onmiddellijke uitsluiting 
van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere 
spaaracties. Ten onrechte ontvangen prijzen kunnen door de 
organisator worden teruggevorderd.  

 

6. Loting en afhaling van de prijzen 
 

15 januari worden de winnaars geloot door een onschuldige 
hand uit alle geldige spaarkaarten. Een overzicht van de 
winnaars zal te bekijken zijn in de etalage rechts naast  
Baggu, Steenweg op Turnhout 50 te Oud-Turnhout, op de 
Facebookpagina van “Shoppen in Oud-Turnhout” en op de 
website https://shoppeninoudturnhout.wordpress.com/. 

Winnaars worden telefonisch of per mail verwittigd. Via deze 
weg wordt ook gecommuniceerd waar en wanneer de prijzen 
afgehaald kunnen worden. Uiterste datum van afhaling is 
31/01/2021. Prijzen die niet afgehaald worden voor die datum 
gaan naar de reserve-winnaars. 
 
Prijzen worden niet omgeruild of uitbetaald in geld.  

 

https://www.facebook.com/shoppeninoudturnhout
https://shoppeninoudturnhout.wordpress.com/
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