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Wedstrijdreglement eindejaarsactie 2022 - 
Deinze Winkelstad vzw 

 
1. Organisator 
 
De wedstrijd wordt georganiseerd door Vzw Deinze, Winkelstad aan de Leie ingeschreven in KBO onder 
nr. 0636.878.541 met vennootschapszetel te 9800 Deinze, Brielstraat 2. Hierna genoemd ‘organisator’. 
 
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten, van welke aard ook, die 
zouden toe te schrijven zijn aan de deelname aan de actie, en dit in welke vorm ook. De organisator kan 
niet aansprakelijk gesteld worden voor drukfouten op het communicatiemateriaal. 
 
2. Deinze-cadeaubonnen 
 
Deelnemers maken van 10 december 2022 tot 8 januari 2023 kans om een Deinze-cadeaubon te winnen 
door te winkelen bij deelnemende handelaars in Deinze. 
 
3. Wedstrijddeelnemers 
 
Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen. Elke deelnemer kan vrijwillig deelnemen.  Door 
het invullen van een e-adres op een wedstrijdformulier geeft hij/zij aan te willen deelnemen aan de 
wedstrijd van Deinze Winkelstad vzw en geeft zijn/haar e-adres automatisch toelating om de ingevulde 
gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot de wedstrijden. 
 
Over de actie of het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling of telefoongesprekken gevoerd. 
 
4. Duurtijd 
 
De actie loopt vanaf 10.12.2022 om 8 uur tot en met 08.01.2023 om 18u.  
 
5. Hoe geldig deelnemen? 
 
Shoppers bij deelnemende handelaars kunnen deelnemen aan de wedstrijd door het deelnameformulier in 
te vullen en ten laatste op 8 januari 2023 af te geven aan Dienstencentrum Leiespiegel of het gemeentehuis 
van Nevele. 
 
6. De prijzen 
 
Gedurende heel de actieperiode maken shoppers kans op Deinze-cadeaubonnen met een totaal 
prijzenpakket van € 20.000 aan waardebonnen. 
 
A) De prijs/prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de 
organisator. Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator. De 
prijs/prijzen kan/kunnen in geen geval worden ingeruild tegen hun waarde in speciën. 
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B) De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden 
voor verlies en/of vertraging van de prijs/prijzen. 
 
C) Elk deelnemingsformulier dat onvolledig is of niet is geregistreerd binnen de hierboven 
beschreven periode is ongeldig. 
 
D) Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig 
vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot afkeuring en uitsluiting. 
 
E) De organisator van deze wedstrijd wijst elke verantwoordelijkheid van de hand indien de 
wedstrijd afgelast of gewijzigd wordt door overmacht. 
 
F) De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de 
vernietiging van de deelnamegegevens. 
 
G) Het wedstrijdreglement is beschikbaar via www.deinzewinkelstad.com. 
       
H) Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit 
reglement in, evenals van elke beslissing die de organisator ter zake nemen. Eventuele klachten dienen 
binnen de tien werkdagen na toekenning van de prijs aan de organisatie of via 
info@deinzewinkelstad.com te worden toe gestuurd.  
 
I) Toekenning van de prijs/prijzen: de uitgelote winnaars dienen alle gegevens te hebben ingevuld. 
 
J) Dit reglement valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform 
het Belgisch recht. 


