
Reglement	  Novemberwedstrijd	  2017	  
Lokaalmarkt	  Roeselare	  

1. Lokaal	  bvba	  -‐	  hierna	  genoemd	  de	  organisator	  -‐	  organiseert	  een	  
wedstrijd	  onder	  de	  naam:	  “Shop	  Lokaal	  en	  win”.	  De	  procedures	  
van	  deze	  actie	  worden	  in	  het	  onderhavige	  reglement	  
gespecificeerd.	  De	  actie	  loopt	  van	  1	  november	  tot	  en	  met	  30	  
november	  2017.	  Deze	  actie	  gaat	  niet	  door	  als	  kansspel.	  	  	  

2. Het	  doel	  van	  deze	  actie	  is	  het	  promoten,	  stimuleren	  en	  
ondersteunen	  van	  zowel	  Lokaalmarkt	  als	  het	  shoppingbeleving	  
in	  het	  kernwinkelgebied	  van	  Roeselare.	  	  	  

3. In	  het	  kader	  van	  deze	  actie	  krijgt	  iedere	  persoon	  die	  bij	  
Lokaalmarkt	  Roeselare	  zijn	  boodschappen	  doet	  en	  afrekent	  een	  
wedstrijdformulier.	  De	  formulieren	  kunnen	  in	  de	  wedstrijdurne	  
aan	  de	  kassa	  van	  Lokaalmarkt	  Roeselare	  gedeponeerd	  worden.	  
De	  formulieren	  zijn	  enkel	  geldig	  indien	  VOLLEDIG	  en	  in	  
HOOFDLETTERS	  ingevuld.	  	  

4. Elke	  klant	  ontvangt	  bij	  afrekenen	  slechts	  1	  wedstrijdformulier.	  

5. De	  trekking	  van	  de	  winnaars	  gebeurt	  telkens	  na	  de	  afloop	  van	  de	  
markt.	  	  

6. De	  winnaars	  worden	  bekendgemaakt	  op	  de	  eerstvolgende	  markt	  
aan	  de	  shop.	  De	  winnende	  formulieren	  worden	  daarbij	  
uitgehangen.	  Het	  is	  ten	  strengste	  verboden	  om	  fotomateriaal	  
van	  de	  formulieren	  te	  nemen	  en	  via	  sociale	  media	  of	  andere	  
kanalen	  te	  communiceren.	  

7. De	  winnaars	  van	  de	  prijzen	  moeten	  aanwezig	  zijn	  op	  de	  markt	  
zelf	  om	  hun	  prijs	  te	  verzilveren.	  Dat	  betekent	  dat	  alleen	  de	  
persoon	  wiens	  naam	  op	  het	  formulier	  staat,	  zijn	  prijs	  mag	  
komen	  afhalen.	  Dat	  gebeurt	  op	  vertoon	  van	  zijn	  identiteitskaart.	  



Komt	  de	  winnaar	  zijn	  prijs	  niet	  halen,	  dan	  komt	  de	  bon	  in	  de	  
prijzenpot	  voor	  de	  week	  erop.	  	  

8. Indien	  de	  winnaar	  zijn	  Kadobon	  wil	  gebruiken	  op	  Lokaalmarkt	  
Roeselare	  moet	  hij	  de	  bon	  afgeven	  bij	  het	  afrekenen.	  Het	  bedrag	  
op	  de	  bon	  wordt	  dan	  afgetrokken	  van	  het	  totale	  te	  betalen	  
bedrag.	  De	  klant	  moet	  de	  bon	  daarbij	  in	  zijn	  geheel	  verbruiken.	  
Met	  andere	  woorden:	  het	  eventuele	  resterende	  bedrag	  zal	  niet	  
worden	  uitbetaald	  aan	  de	  klant.	  	  

9. Iedere	  winnaar	  gaat	  ermee	  akkoord	  dat	  er	  persartikels	  en/of	  
persfoto’s	  gepubliceerd	  zullen	  worden	  met	  vermelding	  van	  
naam	  en/of	  foto	  van	  de	  winnaars	  en	  geeft	  dan	  ook	  daarvoor	  
zijn/haar	  uitdrukkelijke	  toestemming.	  Zij	  verzaken	  aan	  de	  
uitoefening	  van	  alle	  intellectuele	  en	  andere	  rechten	  en	  
schadeloosstelling	  in	  dat	  opzicht.	  	  

10. De	  geschenkbonnen	  “Kadobon	  Roeselare”	  zijn	  enkel	  geldig	  mits	  
naleving	  van	  de	  daarop	  of	  de	  daaraan	  gekoppelde	  vermelde	  
bepalingen.	  Geschenkbonnen	  “Kadobon	  Roeselare”	  hebben	  een	  
beperkte	  geldigheidsduur,	  de	  vervaldatum	  staat	  vermeld	  op	  de	  
kadobon	  zelf.	  Na	  het	  verstrijken	  van	  deze	  datum	  worden	  ze	  niet	  
meer	  ter	  betaling	  aanvaard	  worden	  door	  de	  deelnemende	  
winkels	  en	  horecazaken	  in	  Roeselare.	  	  	  

11. Het	  prijzenpakket	  bestaat	  elke	  week	  van	  november	  2017	  uit	  1	  
bon	  van	  500	  euro	  en	  25	  bonnen	  van	  25	  euro	  (tenzij	  de	  week	  
ervoor	  een	  of	  meerdere	  bonnen	  niet	  werden	  opgehaald).	  De	  
hoofdprijs	  is	  niet	  overdraagbaar	  naar	  derden	  met	  uitzondering	  
van	  bloedverwanten	  in	  eerste	  en	  tweede	  graad.	  De	  gewonnen	  
prijzen	  worden	  in	  geen	  enkel	  geval	  geruild	  tegen	  hun	  waarde	  in	  
speciën	  of	  andere	  diensten	  of	  producten.	  	  	  

10. Elke	  deelnemer	  aan	  de	  actie	  verleent	  automatisch	  toestemming	  
voor	  het	  gebruik	  van	  zijn	  gegevens	  met	  het	  oog	  op	  publicitaire	  of	  
promotionele	  doeleinden	  die	  betrekking	  hebben	  op	  de	  actie	  zelf	  



en	  op	  acties	  en	  evenementen	  georganiseerd	  door	  Lokaal	  bvba	  
en/of	  haar	  partners.	  	  	  

11. Alle	  boeren,	  producenten	  en	  medewerkers	  op	  Lokaalmarkt	  
Roeselare	  mogen	  niet	  deelnemen	  aan	  de	  wedstrijd.	  Bij	  misbruik,	  
fraude	  of	  poging	  tot	  fraude	  heeft	  de	  organisatie	  de	  mogelijkheid	  
om	  dergelijke	  deelnemers	  onmiddellijk	  uit	  te	  sluiten.	  	  

12. Deelname	  aan	  de	  Novemberwedstrijd	  2017	  houdt	  de	  
onvoorwaardelijke	  aanvaarding	  van	  dit	  reglement	  in.	  Alle	  
situaties	  die	  niet	  uitdrukkelijk	  door	  dit	  reglement	  zijn	  voorzien,	  
worden	  op	  soevereine	  wijze	  beslecht	  door	  de	  organisator.	  	  	  

13. Lokaal	  bvba	  organiseert	  de	  wedstrijd	  in	  samenwerking	  met	  Stad	  
Roeselare	  en	  vzw	  Shopping	  &	  Centrum	  Roeselare.	  

14. Over	  deze	  wedstrijd	  worden	  geen	  e-‐mailverkeer,	  briefwisseling	  
of	  telefoongesprekken	  gevoerd.	  Alle	  bijkomende	  mededelingen	  
en/of	  publicaties	  in	  verband	  met	  deze	  actie	  gelden	  als	  punt	  van	  
het	  reglement.	  Bij	  een	  geschil	  zullen	  de	  organisatoren	  een	  
onherroepelijke	  beslissing	  nemen.	  Deze	  beslissing	  geldt	  zonder	  
verhaal.	  Tevens	  zullen	  geen	  klachten	  omtrent	  deze	  actie	  
aanvaard	  worden.	  Druk-‐,	  spel-‐,	  zet-‐	  of	  andere	  dergelijke	  fouten	  
kunnen	  op	  geen	  enkele	  manier	  de	  aansprakelijk	  van	  de	  
organisatoren	  in	  het	  gedrang	  brengen.	  	  	  

15. De	  organisator	  wijst	  elke	  verantwoordelijkheid	  af	  bij	  wijziging	  of	  
annulering	  van	  deze	  actie	  om	  redenen	  van	  overmacht.	  	  	  

	  


