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Algemeen

Dit reglement is van toepassing op de promotionele actie “Verdubbel je
shoppingbudget” van ondernemersvereniging InMaaseik. Dit reglement is ook te
raadplegen op www.inmaaseik.be. De actie heeft tot doel het promoten van de
handel in de binnenstad van Maaseik.

Deelname

17.

Alle winnaars worden o.a. vermeld op de Facebookpagina en website van
ondernemersvereniging InMaaseik.
Indien de winnaar(s) niet binnen de termijn van 1 kalenderweek heeft
gereageerd c.q. kan worden bereikt, behoudt ondernemersvereniging
InMaaseik zich het recht een volgende winnaar aan te wijzen op dezelfde
wijze waarop de oorspronkelijke winnaar is aangewezen. De oorspronkelijke
winnaar kan dan geen aanspraak meer maken op de prijs.
De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar,
die daarvoor kan worden verzocht om zijn/haar identiteit te tonen.
De prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar
voor geld.
Prijswinnaars kunnen tot uiterlijk 3 maanden na de prijsuitreiking gebruik
maken van de bonnen. Na deze periode vervalt de aanspraak op
de prijs automatisch.
Ondernemersvereniging InMaaseik kan niet aansprakelijk worden gehouden
voor het geval een prijswinnaar onjuiste gegevens heeft verstrekt en om die
reden de prijs niet uitgereikt kan worden en/of een prijswinnaar weigert
de prijs in ontvangst te nemen.
Over de actievoorwaarden, de organisatie en/of de uitslag van de actie
kan niet worden gecorrespondeerd.

01. Deelnemen aan de actie kan d.m.v. het inzenden van uw
deelname-enveloppe, dewelke verkrijgbaar zijn in de deelnemende winkels
& horeca van Maaseik.
02. Deze actie staat open voor iedereen die een bezoek brengt aan Maaseik
en de deelname-enveloppe instuurt.
03. Bestuursleden van ondernemersvereniging InMaaseik, eigenaars en uitbaters
van handels- en horecazaken die lid zijn van de ondernemersvereniging
InMaaseik zijn uitgesloten van deelname.
04. Door deel te nemen aan de actie verklaar je je akkoord met
de toepasselijkheid van dit reglement.
05. Ondernemersvereniging InMaaseik behoudt zich het recht voor om zonder
opgave van redenen deelnemers uit te sluiten van deelname, in het bijzonder
wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden, de gegevens niet volledig
zijn ingevuld of onleesbaar zijn.

18.

Actieopzet en prijzen

23. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en
complete informatie. Ondernemersvereniging InMaaseik kan deelnemers
verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het
door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste
of onvolledige persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor
het winnen van prijzen.
24. De persoonsgegevens die de ondernemersvereniging InMaaseik verzamelt
over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van
8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij
zullen worden opgenomen in een bestand dat voor intern gebruik en/of voor
direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers kunnen zo nodig de
verbetering en/of doorhaling van deze gegevens vragen.
25. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en
onvoorwaardelijk aan de ondernemersvereniging InMaaseik de toestemming
tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn
identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle
rechten daaromtrent.
26. Prijswinnaars zullen hun medewerking verlenen aan promotionele activiteiten
verband houdend met de actie zoals foto- of filmopnamen en interviews.
Alsdan zal ondernemersvereniging InMaaseik gerechtigd zijn deze foto- of
filmopnamen en interviews openbaar te maken en/of te verveelvoudigen op
welke wijze dan ook. Ondernemersvereniging InMaaseik is hiervoor geen
vergoeding verschuldigd aan de deelnemer.

06. De actieperiode loopt van woensdag 1 mei 2019 tot en met
zondag 30 juni 2019.
07. Om deel te nemen aan deze actie mag je ongelimiteerd je rekening insturen
betreft bestedingen bij de deelnemende shops en horeca in het centrum
van Maaseik.
08. Door jouw deelname maak je kans dat ondernemersvereniging InMaaseik
jouw ingestuurde rekening vergoedt tot een maximumbedrag van € 200,-.
09. Deelnemers aan de actie kunnen tot en met zondag 30 juni 2019 15:00 uur
hun rekening insturen naar paymybills@inmaaseik.be of inleveren bij één van
de inleverpunten. Ondernemersvereniging InMaaseik behoudt zicht het recht
voor om rekeningen die ná zondag 30 juni 2019 15:00 worden ingestuurd te
weigeren. Deze inzendingen zullen niet meedingen
met de actie.
10. Alleen inzendingen die ingevuld zijn op de daarvoor bestemde
deelnameformulieren of per mail werden ontvangen zullen meedingen met
de actie. Ondernemersvereniging InMaaseik behoudt zicht het recht voor om
inzendingen die in een andere vorm worden ingestuurd te weigeren. Deze
inzendingen zullen niet meedingen met de actie.
11. Er zullen gedurende de actieperiode 4 trekkingen plaatsvinden, te weten:
• donderdag 16 mei 2019
deelname-enveloppen inleveren uiterlijk zondag 12 mei 17:00 uur
• woensdag 29 mei 2019
deelname-enveloppen inleveren uiterlijk zondag 26 mei 17:00 uur
• donderdag 13 juni 2019
deelname-enveloppen inleveren uiterlijk zondag 9 juni 17:00 uur
• donderdag 4 juli 2019
deelname-enveloppen inleveren uiterlijk maandag 30 juni 15:00 uur
12. Op maandag voorafgaand aan bovengenoemde trekkingen worden alle
inzendingen die via de e-mail en de inleverpunten zijn binnengekomen
verzameld en gecontroleerd. Deze inzendingen tellen niet meer mee voor
de volgende trekkingen.
13. De trekkingen worden uitgevoerd door bestuursleden van
ondernemersvereniging InMaaseik.
14. Tijdens deze actie wordt bij iedere trekking een prijzenpot van max. € 2.000,verdeeld. Er worden rekening getrokken totdat het wekelijkse bedrag is
behaald. Per deelname-enveloppe kan er een maximumbedrag van € 200,-,
vergoed worden.
15. Ondernemersvereniging InMaaseik vergoedt de getrokken rekeningen in
vorm van tegoedbonnen van InMaaseik, te besteden bij handelaren in de
binnenstad van Maaseik, binnen de geldige termijn.
16. De winnaars worden door ondernemersvereniging InMaaseik per e-mail en
via de communicatiekanalen van InMaaseik geïnformeerd en ontvangen de
waardebonnen binnen een maand na afloop van de actie.

19.
20.

21.

22.

Privacy

Slotbepalingen

27. Ondernemersvereniging InMaaseik behoudt zich nadrukkelijk het recht
voor om naar eigen goeddunken en onder voorafgaande kennisgeving
dit reglement, overige voorwaarden, informatie en/of de prijs of prijzen
te wijzigen of de actie voortijdig te beëindigen, zonder dat InMaaseik
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens
de deelnemers.
28. Behalve in geval van opzet of grove schuld is de ondernemersvereniging
InMaaseik niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als
gevolg van deelname aan de Actie, waaronder maar niet beperkt tot
schade als gevolg van:
• Het niet kunnen deelnemen aan de actie;
• Uitsluiting van deelname of diskwalificatie;
• Gebreken aan de prijs;
• Het niet gebruik kunnen maken van de prijs.
29. In de gevallen waarin deze spelvoorwaarden niet voorzien, zal een besluit
genomen worden door ondernemersvereniging InMaaseik.
30. Voor extra informatie, eventuele klachten met betrekking tot de actie of vragen
over de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met
ondernemersvereniging InMaaseik via paymybills@inmaaseik.be.

