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Reglement eindejaarsactie ‘Hoeilaart bruist’ 

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat elke deelnemer dit reglement, en elke beslissing 

die door de organisatoren wordt genomen om het goede verloop van de wedstrijd te 

verzekeren, volledig en zonder enig voorbehoud aanvaardt. 

De eindejaarsactie ‘Hoeilaart bruist’ wordt georganiseerd door de handelaars om de klanten 

die in Hoeilaart kopen te danken voor hun vertrouwen en loyaliteit. De actie is ook een 

mooie kans om het handelsleven en de eindejaarsverkoop in Hoeilaart te promoten. 

De wedstrijd loopt van 1 december tot en met 31 december 2019 bij de deelnemende 

handelaars die ook vermeld worden op de spaarkaart.  

Iedere klant ontvangt een spaarkaart die recht geeft tot deelname aan de actie. 

De spaarkaarten zijn voorzien van 20 lege vakken, waarop elke aankoopschijf van €5 wordt 

afgestempeld door de handelaar. Het is toegelaten om volledig ingevulde kaarten te geven 

aan klanten die voor grotere bedragen aankopen (met een maximum van 25 kaarten).  

De volle spaarkaarten worden ingevuld met naam, adres, telefoonnummer en/of 

e-mailadres en in de urnen van de deelnemende winkels gedeponeerd tot en met 

31 december 2019. Enkel volledig ingevulde en originele kaarten zijn geldig. Kopieën 

worden niet aanvaard. 

Elke handelaar dient uiterlijk op donderdag 2 januari 2020, om 18 uur, de 

ingezamelde kaarten binnen te brengen in een gesloten omslag in de brievenbus 

van het gemeentehuis van Hoeilaart, Jan van Ruusbroecpark z/n. De winnaars 

worden getrokken op zaterdag 4 januari 2020, om 18.30 uur worden in zaal ’t Roth van 

het GC Felix Sohie. 

Er worden in totaal 50 unieke winnaars getrokken. Er wordt gestart met de trekking van 

de grootste prijs. Bij dubbele naamtrekking blijft de eerst getrokken prijs, de grootste prijs, 

geldig.  

De eerste 10 winnaars worden uitgenodigd op de receptie van de Raad voor Lokale 

Economie die zal doorgaan op maandag 20 januari om 19.30 uur in de cafetaria van het 

GC Felix Sohie. Zij maken kans op één van de 10 hoofdprijzen, namelijk waardebonnen 

om te kopen bij de Hoeilaartse handelaars.  

De volgende 15 winnaars die getrokken worden hebben recht op een waardebon van 25 

euro. De 10 winnaars daarna hebben recht op een boeket bloemen ter waarde van 15 euro, 

op te halen bij Strelitzia. De laatste 15 winnaars hebben recht op een fles cava, op te halen 

bij Holar&Isca. Zij worden per brief of telefonisch verwittigd waar en wanneer ze hun prijs 

kunnen ophalen.  
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De hoofdprijzen hebben volgende waarde: 

1. 1000 euro; 

2. 750 euro; 

3. 500 euro; 

4. 375 euro; 

5. 250 euro; 

6. 125 euro; 

7. 100 euro; 

8. 100 euro; 

9. 75 euro; 

10. 75 euro. 

Het deelnameformulier van de winnaars van de hoofdprijzen wordt in een gesloten omslag 

bewaard tot op de receptie. De trekking en uitreiking van de hoofdprijzen zal ter plaatste 

gebeuren, in aanwezigheid van de deelnemende handelaars, kinderen en andere 

aanwezigen. Er worden geen reservekaarten getrokken wanneer een van deze winnaars 

niet aanwezig kan zijn op de receptie.  

Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat er persartikels en/of persfoto’s gepubliceerd 

worden met vermelding van de naam, woonplaats en/of een foto van de winnaars en geeft 

hiervoor dan ook zijn uitdrukkelijke toestemming. 

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor om het even welk 

incident dat voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of hun deelname. 

Dit reglement is steeds te consulteren op de website van de gemeente Hoeilaart, via 

https://www.hoeilaart.be/nieuws/eindejaarsactie-hoeilaart-bruist 


