
De vzw Klasse Clubslagers, organiseert een actie waarbij de klant de mogelijkheid heeft om per deelnemende
Klasseslager een hoofdprijs (1 jaar gratis vlees winkelwaarde 500 euro), 6x een feestbox@home
(winkelwaarde 100 euro) en elke dag een gevulde Klassetas (winkelwaarde tussen 5 en 25 euro te winnen). 
Deelnemers worden geacht de inhoud van onderstaande voorwaarden te kennen. Met het deelnemen aan
deze actie stemmen de deelnemers onvoorwaardelijk in met deze voorwaarden. Geen enkele betwisting ter
zake zal in aanmerking worden genomen.

Looptijd van: 29 maart 2021 t.e.m. 23 mei 2021. De trekking van de hoofdprijs/deelnemende slager gebeurt op 24 of 25 mei 2021. 
Deelnemen aan de actie kan enkel bij de deelnemende Klasseslagers. 
Van 29 maart 2021 t.e.m. 09 mei 2021 ontvangt de klant bij besteding van elke € 10,00 aan vleesproducten een kraslot. De
deelnemende Klasseslagers kunnen eenzijdig van deze periode afwijken en geldt zolang de voorraad van de krasloten strekt. 
Deelnemen kan enkel als volgt: 

De hoofdprijs wordt getrokken door de onschuldige hand van de eerste klant op 24/05/2021 (of op 25/05/2021 indien de
wekelijkse sluitingsdag op maandag valt). 
De winnende krasloten met een klassetas of feestbox kunnen nog ingeleverd worden t.e.m. woensdag 31 mei 2021. 
Niet of gedeeltelijke ingevulde gegevens geven aanleiding tot uitsluiting van de wedstrijd. 
De gewonnen prijs is niet inwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. 
Per klant kunnen er meerdere krasloten ingewisseld worden.  
De klant met een winnend lot voor een Klassetas of Feestbox@home kan ook nog meedingen naar de hoofdprijs onder de hier
omschreven voorwaarden. 
De gegevens van de klant zullen enkel en alleen gebruikt worden om de klant als winnaar aan te duiden en zullen niet aan derden
doorgegeven worden. De klant met een winnend lot gaat akkoord om zijn naam als winnaar te vermelden op sociale media. Na de
actie worden alle persoonsgegevens vernietigd. 
Elke deelnemende Klasseslager behoudt zich het recht om bij onregelmatigheden, klanten uit te sluiten of de actie stop te zetten. 
Over de actie wordt niet gecorrespondeerd. 
Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook
vanwege de organisatie. 

Voorwaarden van de actie: 

Op het kraslot staan verschillende krasvakjes. 
--> De klant lost eerst een wedstrijdvraag op. De vraag wordt juist beantwoord door het correcte antwoord weg te krassen. Indien
het antwoord correct is, verschijnt er een lachende smiley 😊 onder de kraslaag zodat de klant weet dat zijn of haar antwoord juist
is. 
De klant mag slechts 1 antwoordvakje wegkrassen. Enkel met een juist antwoord maakt de klant kans op een prijs. Meerdere
opengekraste antwoordvakjes maken het kraslot ongeldig. Hierover kan geen betwisting ontstaan. 
--> Vervolgens krast de klant het grote krasvlak weg met de mogelijkheid om te winnen: 
 
Krast de klant een               pictogram, de klant mag een keuze maken uit de uitgestalde klassetassen in de winkel (winkelwaarde
tussen € 5,00 en € 25,00 - dagprijs); 
 
Krast de klant een              pictogram,  de klant wint een feestbox@home (winkelwaarde € 100,00 – 6x per Klasseslager gedurende
de actieperiode van 29/03/2021 t.e.m. 23/05/2021) 
 
Krast de klant een                         pictogram, de klant maakt kans op 1 jaar gratis vlees bij de deelnemende Klasseslager
(winkelwaarde van max. € 500,00 – hoofdprijs per deelnemende slager in waardebonnen voor vleesproducten). Om kans te maken
op deze mogelijkheid vult de klant zijn gegevens in en deponeert deze in de urne bij de Klasseslager. Deelname aan de actie voor
het winnen van de hoofdprijs per Klasseslager kan t.e.m. 23/05/2021 (of op 22/05/2021 indien de wekelijkse sluitingsdag op
zondag valt). 
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