
Wedstrijdreglement ‘Dag van de Markt’ 

1. De actie 

De ‘Dag van de Markt’ en de voorafgaande stempelactie worden georganiseerd door de 

marktkramers van Hoeilaart, in samenwerking met het lokaal bestuur van Hoeilaart. De 

actie heeft enerzijds als doel om wekelijkse vaste marktklanten te danken voor hun 

vertrouwen en loyaliteit en anderzijds om de markt in de kijker te zetten bij nieuwe klanten. 

2. De periode 

De stempelactie start op vrijdag 17 april en loopt tot vrijdag 15 mei 2020. De prijsuitreiking 

vindt plaats op vrijdag 22 mei 2020. 

3. De spaarkaart 

De stempelkaarten kunnen worden verkregen bij de marktkramers bij aankoop van een 

product. Bij een volle spaarkaart dienen de contactgegevens (naam, adres, 

telefoonnummer en eventueel een e-mailadres) te worden ingevuld door de klant. Enkel 

volledig ingevulde en originele kaarten zijn geldig. Kopieën worden niet toegelaten. De 

klant bezorgt de ingevulde spaarkaart aan een marktkramer. De ingevulde spaarkaarten 

worden elke vrijdagmiddag door het lokaal bestuur opgehaald bij de marktkramers. 

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

De spaarkaarten zijn voorzien van 10 lege vakken, waarop per aankoopschijf van 5 euro 

een stempel wordt geplaatst door de marktkramers.  

Het is voor marktkramers toegelaten om enkele stempels extra te zetten bij vaste, trouwe 

klanten, met een maximum van 3 stempels. Het is eveneens toegelaten om volledig 

afgestempelde kaarten aan klanten te gegeven die grotere bedragen uitgeven, dit met een 

maximum van 3 kaarten.  

4. De trekking 

De stempelkaarten worden op vrijdagmiddag 15 mei om 12 uur, een laatste keer 

opgehaald bij de marktkramers van Hoeilaart. Uit de ingezamelde kaarten worden op 

vrijdagnamiddag 15 mei, de winnende formulieren getrokken op de dienst Vrije Tijd en 

Welzijn. Er zullen evenveel loten worden getrokken als dat er prijzen zijn. Indien het 

telefoonnummer op de getrokken spaarkaart ontbreekt, is de kaart niet geldig en zal een 

nieuwe spaarkaart worden getrokken. 

De deelnemers van de winnende loten worden op 15 mei, in de namiddag opgebeld en 

uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te nemen op de ‘Dag van de Markt’ op 22 mei 2020. 

Deelnemers die twee keer worden getrokken, hebben slechts één keer recht op een prijs. 

Hun lot zal bijgevolg slechts één keer in de prijzenbokaal terecht komen. De prijzen worden 

bepaald op de ‘Dag van de Markt’. Winnaars die niet aanwezig zijn op 22 mei 2020, maken 

geen kans op de hoofdprijs. 

5. De prijsuitreiking 

Op 22 mei 2020 om 11 uur vindt de prijsuitreiking plaats. De winnende loten worden 

tentoongesteld in een glazen bokaal. Eerst worden de hoofdprijzen (trolleys) verloot. 

Hiervoor worden drie loten getrokken door een onschuldige hand. Indien de winnaars van 

de hoofdprijzen niet aanwezig zijn om hun prijs in ontvangst te nemen, hebben zij geen 



recht op de hoofdprijs. Er zal een nieuw lot worden getrokken. Het is namelijk niet mogelijk 

om een trolley met verse producten, later te komen ophalen. De niet-aanwezigen hebben 

in elk geval recht op een waardebonnenboekje. Vervolgens worden de loten getrokken tot 

alle prijzen (waardebonnenboekjes) zijn verloot. De niet aanwezige deelnemers kunnen 

hun waardebonnenboekje later komen ophalen op het gemeentesecretariaat. 

6. Pers 

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

worden met vermelding van naam en/of foto van de winnaars en geeft hiervoor dan ook 

zijn uitdrukkelijke toestemming. 

7. Verantwoordelijkheid 

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

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

Deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer dit reglement volledig en zonder 

enig voorbehoud aanvaardt, alsook elke beslissing aanvaardt die door de organisatoren 

genomen wordt om het goede verloop van de wedstrijd te verzekeren. 

Dit reglement is steeds te consulteren via www.hoeilaart.be en/of op te vragen via e-mail 

naar lokaleeconomie@hoeilaart.be. 

 

 

http://www.hoeilaart.be/

