
Wedstrijdreglement spaaractie tijdens wegenwerken Rijmenam 

De handelaars die deelnemen aan de spaaractie van Rijmenam Explosief doen dit vrijblijvend en 

zonder bijkomende verplichtingen.  

De procedures van deze actie worden in het onderhavige reglement opgesomd. Dit reglement is 

beschikbaar in de zaak van elk deelnemend lid en is tevens vermeld op de website van Rijmenam 

Explosief. De actie loopt van 15 juni 2017 tot en met 30 september 2017.  

1. Het doel van deze actie is het promoten en stimuleren van de plaatselijke handelaars van 

Rijmenam. 

2. In het kader van deze actie krijgt iedereen die komt winkelen, tafelen of gebruik maken van de 

diensten bij een deelnemende handelszaak één stempel op zijn spaarkaart per aankoopmoment en 

niet per product. De handelaar kan zelf bepalen wanneer hij/zij een stempel afgeeft. 

3. De handelaar stempelt bij elk bezoek met een stempel van Rijmenam Explosief. 

4. Een volle spaarkaart moet door de klant volledig en goed leesbaar ingevuld zijn in hoofdletters, 

zoniet zijn ze evenzeer ongeldig. 

5. De vouchers kunnen bij de deelnemende handelaars in een daartoe bestemde urne gedeponeerd 

worden. Elke laatste dag van de maand worden de urnes geledigd en start een nieuwe actie. 

6. Men mag zoveel ingevulde en afgestempelde spaarkaarten indienen als men wenst. 

7. Door het invullen van de spaarkaart, verklaart de klant zich akkoord met het geldend reglement. 

8. De trekking van de winnaars gebeurt binnen de week na het ledigen van de urnes. De winnaars 

van de prijzen worden telefonisch verwittigd door de organisator.  

9. De lijst van alle winnaars zal te raadplegen zijn op de website van de Rijmenam Explosief en zal 

beschikbaar zijn bij de deelnemende handelaars. 

10. De prijzen kunnen door de winnaars worden afgehaald bij een handelaar naar keuze. Het 

prijzenpakket is afhankelijk van de maandelijkse bijdragen van de handelaars.  

11. De prijzen worden in geen enkel geval geruild tegen hun waarde in speciën.  

12. De organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van 

de winnaar van en met de (hoofd)prijs.  

13. De organisator wijst elke verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering van deze actie.  

14. Deze actie kan niet beschouwd worden als kansspel.  

15. Elke deelnemer aan de actie verleent automatisch toestemming voor het gebruik van zijn 

gegevens met het oog op publicitaire doeleinden die betrekking hebben op de actie zelf. 

16. Deelname aan deze actie 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. 


