Shop in Ieper
Shop in december 2019 te Ieper en maak kans op een splinternieuwe Giant e-bike of
een elektrische step
Tombolareglement Ieperse eindejaarsactie 2019
Artikel 1 – Organisator
Centrummanagement Ieper vzw, Grote Markt 34 te 8900 Ieper organiseert de eindejaarstombola
met de bedoeling bij te dragen tot de promotie en het succes van het handelsleven en de
eindejaarsverkoop in Ieper. De organisatie gebeurt i.s.m. de Stad Ieper.
De Ieperse eindejaarsactie loopt van zaterdag 1 tot en met maandag 31 december 2019 bij de
deelnemende handelaars die lid zijn van de vzw.
Artikel 2 –Prijzenpot
De prijzenpot bestaat uit:
-

1ste tem 4de prijs: elektrische dames- of herenfiets van het merk Giant DailyTour met een
cataloguswaarde van 3.299,00 euro (BTW inbegrepen)

-

5de tem 8ste prijs: elektrische step met een cataloguswaarde van 499,00 euro (BTW
inbegrepen)

Er kan slechts één prijs gewonnen worden per gezin.
Artikel 3 – Akkoord verklaring met het geldend tombolareglement / organisatie trekking eindejaar
tombola
Door het deponeren van de loten verklaart de klant zich akkoord met het geldend tombolareglement
en aanvaardt elke beslissing die door de organisatoren genomen wordt om het goede verloop van de
Ieperse eindejaarsactie zo goed als mogelijk te verzekeren. Deelnemende klanten moeten fysieke
personen zijn, ouder dan 18 jaar.
De klant ontvangt bij de deelnemende handelaars een tombolalot (1-delig). Op de achterzijde van
het tombolalot dienen de gevraagde gegevens door de klant ingevuld te worden. Enkel volledig
ingevulde en originele tombolaloten zijn geldig. Kopieën worden niet toegelaten. De klant deponeert
het tombolalot in de spaardoos bij de deelnemende handelaars of in de urne in de
schaatsverhuurruimte bij de ijspiste op de Grote Markt.
De trekking van de winnaars gebeurt onder toezicht van de gerechtsdeurwaarder en gaat door op de
Grote Markt tijdens de Nieuwjaarsreceptie op zondag 5 januari 2020 om 12.00u. Aanwezigheid van
de winnaars is niet verplicht.
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Er worden 4 reservenummers getrokken voor het geval de winnaars van de e-bikes niet voldoen aan
Artikel 7 van het tombolareglement, niet kunnen worden bereikt of er onregelmatigheden zouden
worden vastgesteld.
Er worden 4 reservenummers getrokken voor het geval de winnaars van de e-steps niet voldoen aan
Artikel 7 van het tombolareglement, niet kunnen worden bereikt of er onregelmatigheden zouden
worden vastgesteld.
De winnaars worden telefonisch en/of per e-mail gecontacteerd. De winnaar is de persoon die
vermeld staat op het volledig en correct ingevulde tombolalot dat wordt uitgeloot uit de ingezamelde
tombolaloten. Er wordt in onderling overleg een datum afgesproken om de prijs in ontvangst te
nemen.
De winnaars ondertekenen bij ontvangst een verklaring op erewoord dat ze voldoen aan alle
bepalingen van het reglement, in het bijzonder Artikel 7.
In het uitzonderlijke geval dat een winnaar, ondanks herhaalde pogingen van de organisatoren, de
prijs niet zou afhalen, hebben de organisatoren het recht om de prijs opnieuw ter beschikking te
stellen van een nieuwe (eindejaars)actie zonder dat een vergoeding is verschuldigd aan de eerdere
winnaar.
Artikel 4 - Deelnemende handelaars
Ook onder de deelnemende handelaars aan de tombola wordt een trekking georganiseerd. Per
besteld tombolaboekje van 100 loten krijgt een handelaar 1 kans om deel te nemen aan deze
tombola (bv. een handelaar koopt 10 boekjes aan en krijgt bijgevolg 10x kans om te winnen). De
loten voor deze trekking worden door de Dienst Economie in een aparte verzegelde urne
gedeponeerd.
De trekking van de winnende handelaar gebeurt na de trekking van de e-bikes en de e-steps.
Aanwezigheid van de handelaars bij de tombola is niet verplicht.
De winnende handelaar krijgt een reischeque ter waarde van 500 euro.
Artikel 5 – Pers / publiciteit winnaars
De winnaars gaan ermee akkoord dat er bepaalde persartikels en/of persfoto’s gepubliceerd zullen
worden met vermelding van naam en/of foto van de winnaars en geeft dan ook daarvoor zijn
uitdrukkelijke toestemming. Zij verzaken aan de uitoefening van alle intellectuele en andere rechten
en schadeloosstelling in dat opzicht.
Artikel 6 – Deelname handelaars / hoe verkrijgen van een tombolalot
De deelnemende handelaars betalen, vanaf het 1ste tombolaboekje, een deelname aan de actie en
krijgen in ruil genummerde tombolaloten. Deze kunnen ze schenken aan hun klanten bij aankopen
tijdens de maand december 2019. De handelaar kan vrij kiezen tegen welke aankoopwaarde een
tombolalot geschonken wordt. De handelaar beslist bovendien zelf of deze actie al dan niet op alle
producten van toepassing is en indien ze gecombineerd wordt met andere promoties.
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Artikel 7 – Uitsluiting deelname
De deelnemende handelaar, noch zijn medewerkers, noch zijn verwanten tot in de derde graad, noch
gedomicilieerden op hetzelfde adres kunnen aanspraak maken op de winst van een tombolalot
uitgereikt in zijn handelszaak of in de handelszaak waar de medewerker is tewerkgesteld. Iedereen
kan echter deelnemen aan de tombola met tombolaloten uitgereikt in een andere handelszaak of
een handelszaak waar hij/zij niet is tewerkgesteld.
Wanneer de organisatie vaststelt dat de handelaar of zijn medewerker misbruik maakt van de
tombolaloten, dan heeft de organisatie het recht en de mogelijkheid om deze handelaar en de door
hem verdeelde tombolaloten te weigeren van deelname aan de trekking van 5 januari 2020. Deze
weigering zal aan de desbetreffende handelaar worden meegedeeld bij aangetekend schrijven.
Artikel 8 – Verlies / diefstal
De organisatie is niet verantwoordelijk bij een eventueel verlies of diefstal van de ‘Shop in Ieper’
spaardozen en/of tombolaloten.
Artikel 9 – Recht wijziging actie / Fraude of poging tot
Bij een geschil zullen de organisatoren van de Ieperse eindejaarsactie een onherroepelijke beslissing
nemen. Deze beslissing geldt zonder verhaal. Tevens zullen geen klachten omtrent de actie aanvaard
worden.
De organisatoren van de Ieperse eindejaarsactie behouden zich het recht voor wijzigingen aan te
brengen aan deze actie, aan z’n verloop of aan het reglement door onvoorziene omstandigheden
buiten hun wil. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien door
omstandigheden buiten hun wil de actie moet worden onderbroken, stopgezet of uitgesteld. Druk-,
spel-, zet- of andere dergelijke fouten kunnen op geen enkele manier de aansprakelijkheid van de
organisatoren in het gedrang brengen.
Elke fraude of poging tot fraude bij deelname aan deze actie wordt bestraft met onmiddellijke
uitsluiting van de deelnemer.
Artikel 10 – Betwisting
De trekking van de winnaars gebeurt onder toezicht van Meester Vanthournout Mia,
gerechtsdeurwaarder te Ieper. In geval van betwisting gelden haar beslissingen zonder verhaal.
Artikel 11 – Consultatie tombolareglement Ieperse eindejaarsactie 2019
Dit tombolareglement is steeds te consulteren en/of op te vragen op het adres van de Dienst Lokale
Economie, AC Auris, Ter Waarde 1 te 8900 Ieper of op www.shop-in-ieper.be. Op simpel verzoek
wordt het bezorgd.
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