Reglement Horeca- en Middenstandsactie 3380
Onderhavig reglement is gericht op de deelnemende handelszaken en specifieert de procedure van de
actie
1. Algemeen
Artikel 1: duur
De Horeca- en Middenstandsactie 3380 start op 6 juli en eindigt op 31 augustus 2020
Het betreft een organisatie van de gemeentelijke middenstandsraad en het gemeentebestuur van
Glabbeek
Artikel 2: deelnemende handelaar
Elke deelnemende handelaar verbindt zich tot deelname aan de Horeca- en Middenstandsactie 3380
door het deelnameformulier ingevuld terug te bezorgen aan de gemeente Glabbeek, Grotestraat 33 te
3380 Glabbeek of gemeentebestuur@glabbeek.be. Elke horecazaak en middenstander in Glabbeek
kan gratis deelnemen. Elke horecazaak en middenstander dient ook te vermelden hoeveel stempels
hij/zij wenst voor zijn handelszaak (maximum één per kassa). Elke deelnemende handelszaak krijgt
een onbepaald aantal wedstrijdkaarten om aan de consument te bezorgen. Op één wedstrijdkaart
kunnen 16 stempels gezet worden. De deelnemers worden aan de consument bekend gemaakt via de
website, sociale media, flyer, raamaffiche en diverse andere communicatiemiddelen. Deelnemende
handelszaken zijn verantwoordelijk voor het frauduleus gebruik van de wedstrijdkaarten en de
stempel.
Artikel 3: verplichtingen deelnemende handelaar
Als deelnemende handelaar voorzie je elke klant van de nodige wedstrijdkaarten. Het afstempelen
van de spaarkaart gebeurt als volgt:





Per aankoop vanaf 0,01 euro tot en met 10 euro = 1 stempel
Per begonnen schijf van 10 euro wordt er nog een stempel gezet. (bv. 24 euro = 3 stempels)
Het is niet toegestaan om verschillende gedeeltelijk afgestempelde kaarten samen te voegen.
De klant dient elke kaart afzonderlijk door aankopen vol te maken.
Bij grote aankopen vanaf 4.000 euro (bv. autohandelaar) geeft de handelaar maximaal 25
spaarkaarten volledig voorzien van stempels.

Artikel 4: indienen wedstrijdkaarten door handelaar
Het is de verantwoordelijkheid van elke deelnemende handelaar om de volledige wedstrijdkaarten
tijdig te bezorgen aan de gemeente Glabbeek. Deadline om de wedstrijdkaarten binnen te brengen is
dinsdag 1september om 12u.
Om de wedstrijdkaarten in te zamelen voorziet de handelaar in zijn/haar zaak een verzamelbus/doos waarop een leeg stempelformulier wordt bevestigd.
2. Prijzen
Artikel 5: prijzen
Er wordt door de gemeente een budget voorzien voor 250 waardebonnen van 25 euro (6.250 euro)
waarmee de winnaars achteraf aankopen kunnen doen bij alle deelnemende handelaars.
De hoofdprijs bestaat uit 25 waardebonnen van 25 euro (625 euro), de tweede prijs bestaat uit 10
waardebonnen van 25 euro, de derde prijs bestaat uit 5 waardebonnen van 25 euro en alle andere
prijzen bestaan uit 210 aparte waardebonnen van 25 euro die zullen verloot worden per aparte
trekkingen.
Geen enkele prijs kan worden ingeruild tegen hun waarde in contant geld.
Artikel 6: (on)geldigheid wedstrijdkaarten
Een wedstrijdkaart dient volledig te zijn, dit betekent 16 geldige stempels van de organisatie en
vermelding van een leesbare naam en relevante contactgegevens. Een wedstrijdkaart wordt ongeldig

verklaard wanneer er onvoldoende stempels worden ingezameld, deze een verkeerde stempel bevat
en/of samengesteld is uit meerdere kaarten.
Ongeldige spaarkaarten komen niet in aanmerking voor een prijs.
Artikel 7: trekking
De trekking van de hoofdprijs, de tweede, derde prijs en alle andere prijzen zal gebeuren op dinsdag
1 september 2020 om 20u op gemeentehuis in aanwezigheid van leden van de gemeentelijke
middenstandsraad en het gemeentebestuur De winnaars van de prijzen worden persoonlijk op de
hoogte gebracht.
Artikel 8: Hoofdprijs, tweede, derde prijs en alle aparte waardebonnen van 25 euro
De geldigheid van de prijzen (waardebonnen) is beperkt tot 31 december 2020. De einddatum wordt
uitdrukkelijk vermeld. De ontvangen waardebonnen dienen door de handelaar terug overgemaakt te
worden aan de gemeente. Nadien wordt het bedrag, overeenkomstig de ingediende waardebonnen,
overgeschreven op het rekeningnummer van de handelaar.
3. Organisatie
Artikel 9: overmacht
De gemeentelijke middenstandsraad wijst elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering
van deze actie om redenen van overmacht.
Artikel 10: aanvaarding reglement
Deelname aan de Horeca- en Middenstandsactie 3380 houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van
dit reglement in. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op
deontologische wijze door de gemeentelijke middenstandsraad beslecht.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
De gemeentelijke middenstandsraad kan niet aansprakelijk worden geacht voor een technisch
probleem of een probleem veroorzaakt door derden.

