Reglement Eindejaarsactie Meulebeke 2021
➢ Het lokaal bestuur Meulebeke in samenwerking met de organisaties Markant, Op Stap en Unizo
organiseren een eindejaarsactie onder de naam ‘Eindejaarsactie Meulebeke’.
➢ De wedstrijd wordt georganiseerd met de bedoeling bij te dragen tot de promotie van de lokale
kleinhandel in Meulebeke.
➢ De eindejaarsactie begint op 1 december 2021 en eindigt op 3 januari 2022 en kan door de
organisator worden gewijzigd, onderbroken of ingetrokken indien de omstandigheden dit vereisen.
➢ De actie wordt aangeboden aan alle Meulebeekse handelaars onder de vorm van genummerde
loten die door de deelnemende handelaars aan de klant worden aangeboden per aankoopschijf
door de handelaar zelf te bepalen.
➢ Elke deelnemende handelaar verbindt zich tot deelname aan de eindejaarsactie door:
o

o

25 euro te betalen voor de werkingskost en publiciteit.
▪ Er worden standaard 500 loten ter beschikking gesteld. Er kan bijbesteld worden à
rato van 100 loten voor 5 euro of 500 loten voor 10 euro.
Een 25 euro-waardebon op naam van de zaak te schenken als inbreng voor de prijzenpot .
Het staat de deelnemende handelaar vrij ter promotie van de zaak ook meerdere
waardebonnen van 25 euro in te brengen in de prijzenpot.

➢ De loten worden in eer en geweten door de deelnemende handelaar aangeboden aan de klant. De
deelnemende handelaar beslist zelf of deze actie al dan niet wordt gecumuleerd met
klantenkaarten of andere promoties.
➢ Alle deelnemende handelaars worden bekendgemaakt via verschillende communicatietools van de
organisatoren en zullen herkenbaar zijn door het eindejaarslogo in de handelszaak.
➢ Om mee te dingen naar een prijs, moet de klant de ontvangen loten correct invullen en deponeren
bij één van de deelnemende handelszaken.
➢ De prijzenpot bestaat uit :
o De 25-euro waardebonnen geschonken door de deelnemende handelszaken. De winnaars
worden getrokken tijdens de 1ste trekking op de kerstmarkt van 18/12/2021.
o

De prijzenpot ter waarde van 10 000 euro geschonken door de gemeente.
Er zijn drie hoofdprijzen. De eerste prijs heeft een waarde van 2000 euro, de tweede prijs
een waarde van 1000 euro en de derde prijs een waarde van 500 euro. De rest van de
prijzenpot wordt verdeeld in waardebonnen van 50 euro. De winnaars worden getrokken
tijdens de 2de trekking op 10 januari 2022. De winnaars van de 1ste trekking blijven
deelnemen aan de trekking voor de hoofdprijzen.

➢ Besteding van de waardebonnen en trekkingen :

o De 25 euro-waardebonnen geschonken door de deelnemende handelaars:
•

De waardebonnen kunnen enkel ingeruild worden bij de deelnemende
handelaar die de waardebon heeft uitgereikt.

•
•
•
o

De waardebonnen worden in principe binnen één klantenbezoek ingeruild,
maar het staat de deelnemende handelaar vrij of splitsing van de
waardebon mogelijk is of niet.
De winnaars blijven deelnemen aan de trekking voor de prijzenpot van de
gemeente
De winnaars worden via verschillende kanalen bekendgemaakt.

De waardebonnen geschonken door de gemeente:
•
•
•
•

De hoofdprijzen worden uitgereikt op basis van waardebonnen in schijven
van 50 euro, vrij te besteden bij de deelnemende handelszaken.
De hoofdprijzen kunnen enkel door een Meulebekenaar gewonnen
worden.
De waardebon wordt in principe binnen één klantenbezoek ingeruild, maar
het staat de handelaar vrij of splitsing van de waardebon mogelijk is of niet.
De winnaars van de drie hoofdprijzen worden persoonlijk uitgenodigd om
de prijs in ontvangst te nemen. De andere winnaars ontvangen elk een
waardebon van 50 euro. De winnaars worden via verschillende kanalen
bekendgemaakt.

o

De trekking van de prijzen gebeurt door een onschuldige hand en wordt bijgewoond door
de verschillende leden van de organisatie.

o

De prijzen, met uitzondering van de drie hoofdprijzen, kunnen afgehaald worden bij het
gemeentebestuur (onthaal).

➢ De gewonnen waardebonnen dienen besteed te worden tegen uiterlijk 31 maart 2022 bij de
deelnemende handelszaak. De waardebonnen zijn niet in te ruilen tegen geld.
➢ De ontvangen waardebonnen (niet op naam) dienen door de deelnemende handelszaak, samen
met een terugbetaalformulier, terug overgemaakt te worden aan het gemeentebestuur, ten laatste
2 maanden na de vervaldatum voor de terugbetaling.
➢ De organisatie is niet verantwoordelijk bij eventueel verlies of diefstal van een lot of waardebon.
De organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor drukfouten.
Dit reglement werd goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van woensdag 17 november 2021.

