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REGLEMENT EINDEJAARSACTIE ‘HOEILAART BRUIST’ 

 

ALGEMEEN 

 

1. DEELNAME 

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat elke deelnemende klant en handelszaak 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. 

 

2. DOEL VAN DE ACTIE 

De eindejaarsactie ‘Hoeilaart bruist’ wordt georganiseerd door de Hoeilaartse 

ondernemingen om hun klanten te bedanken voor hun vertrouwen en loyaliteit. De 

actie is ook een mooie kans om het handelsleven en de eindejaarsverkoop in Hoeilaart 

te promoten. 

 

3. DUURTIJD VAN DE ACTIE 

De wedstrijd loopt van 1 december tot en met 31 december 2020 bij de deelnemende 

ondernemingen die ook vermeld worden op de spaarkaart.  

 

4. TREKKING VAN DE WINNAARS 

De winnaars worden getrokken op zaterdag 16 januari 2020, om 18.30 uur in zaal 

Sloesveld van het GC Felix Sohie. 

 

5. VERLOOP VAN DE TREKKING 

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 door de Raad voor Lokale Economie op 

maandag 1 februari om 19.30 uur in de cafetaria van het GC Felix Sohie. Indien de 

winnaar niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij een afgevaardigde aanduiden. Omwille van 

de coronamaatregelen zal hierover pas later meer informatie worden gecommuniceerd.  

De eerste tien winnaars maken kans op één van de 10 hoofdprijzen, namelijk 

waardebonnen om te kopen bij de Hoeilaartse ondernemingen.  

 

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

25 euro. De 10 winnaars daarna hebben recht op een cadeau ter waarde van 15 euro, 

op te halen bij Welriekende Bloemenatelier. 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.  

 

De hoofdprijzen hebben volgende waarde: 

1. 1000 euro; 

2. 750 euro; 
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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 maandag 1 februari 2020. De trekking en uitreiking van de 

hoofdprijzen zal ter plaatste gebeuren. Er worden geen reservekaarten getrokken 

wanneer een van deze winnaars niet aanwezig kan zijn op het moment van de verloting. 

De winnaar kan bij afwezigheid wel een andere afgevaardigde aanduiden om de prijs 

op te halen. 

 

6. PRIVACY 

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. 

 

7.  AANSPRAKELIJKHEID ORGANISATOREN 

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

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

 

8. OPENBAARHEID VAN HET REGLEMENT 

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

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

 

9. GEBRUIK VAN DE GEWONNEN WAARDEBONNEN 

De waardebonnen van 25 euro kunnen enkel worden ingewisseld bij de handelszaken 

die deelnemen aan de actie. Ondernemingen die niet deelnemen én toch de bonnen 

aanvaarden zullen hiervoor niet vergoed worden. 

 

VOOR DE KLANTEN 

 

10.SPAARKAARTSYSTEEM 

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 handelszaak.  

 

11.BINNENBRENGEN VAN DE SPAARKAART(EN) 

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 2020. Enkel volledig ingevulde en originele kaarten zijn geldig. Kopieën 

worden niet aanvaard. 

 

  

https://www.hoeilaart.be/nieuws/eindejaarsactie-hoeilaart-bruist
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VOOR DE DEELNEMENDE ONDERNEMINGEN 

 

12.PRIJS DEELNAME 

De deelnameprijs bedraagt in het jaar 2020 slechts 40 euro. Aan deelnemen is 

gebruikelijk een kostprijs van 80 euro verbonden om de grote prijzenpot mogelijk te 

maken. Door de impact die de COVID-19 maatregelen hebben gehad op de economie, 

heeft de Raad voor Lokale Economie beslist om in het jaar 2020 50% van het 

prijzengeld te sponsoren. 

 

13.AANKOOP STEMPEL 

Bij een eerste deelname of bij verlies dient een stempel te worden aangekocht. de 

kostprijs bedraagt 20 euro. 

 

14.ACTIEVE PUBLICITEIT 

Deelnemende ondernemingen verbinden zich ertoe zich maximaal in te zetten om 

publiciteit te maken voor deze actie. Dit houdt in dat ze zich er minimaal toe verbinden 

om het kleven van de etalagesticker te aanvaarden, flyers uit te delen én mondeling 

uitleg te geven over de actie. 

 

15.KAN EEN DEELNEMENDE HANDELSZAAK OOK ZELF DEELNEMEN ALS KLANT AAN DE ACTIE? 

Deelnemende ondernemers hebben eveneens het recht om de stempelkaarten te 

ontvangen wanneer ze zelf als klant een aankoop doen bij een andere deelnemende 

handelszaak. Echter mogen zij deze spaarkaarten niet invullen op eigen voornaam en 

naam. Deze kunnen bijvoorbeeld worden uitgedeeld aan familieleden.   

 

16.ALTERNATIEVE DEELNAME 

Zelfstandige ondernemingen zonder fysieke handelszaak kunnen eveneens aan de actie 

deelnemen. Zij hoeven niet deel te nemen aan de stempelactie, maar krijgen ter 

compensatie van het deelnamebedrag 100 afgestempelde kaarten om uit te delen aan 

vaste klanten. Bijkomend worden zij zoals elke deelnemer vermeld bij de uitgebreide 

marketingcampagne. 

 

17.VERZAMELEN VAN DE SPAARKAARTEN 

Elke handelszaak dient uiterlijk op donderdag 14 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. Met vermelding van de 

naam van de handelszaak. 

 

 

 


