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Wedstrijdreglement eindejaarsactie centrummanagement ‘Goud G(l)oed Genk 2022’ 

1. Centrummanagement treedt op als organisator van de wedstrijd die loopt van 3 december 2022 
tot en met 31 december 2022. 

2. De prijzen die  tijdens voormelde periode in het kader van de wedstrijd gewonnen kunnen worden 
zijn:  

- Geschenkbonnen van bij verschillende handelaars in Genk centrum. 
- Concrete prijzen variërend in waarde van bij verschillende handelaars in Genk centrum. 
- Tickets voor een schaatsbeurt op de schaatsbaan tijdens Genk Wintert van 9/12/2022 

t.e.m. 8/01/2023. 

De prijzen kunnen vanaf 9/12/2022 t.e.m. 31/12/2022 ( of tot uitputting voorraad) gewonnen 
worden.  Bij de deelnemende handelaars in Genk centrum kan de klant een gouden spaarkaart 
bekomen.  Bij iedere aankoop vanaf € 20 heeft de klant recht op 1 stempel op de spaarkaart.  
Een volle spaarkaart telt 5 verschillende stempels van bij 5 verschillende handelaars. 
Een volle spaarkaart kan bij de deelnemende handelaars ingeruild worden voor een gouden 
munt.  De gouden munt kan enkel gebruikt worden in de 6 gouden vending machines.  2 in 
Shopping 1, 2 in Shopping 2 en 2 in Shopping 3. 

Een gouden munt is geen garantie op een prijs.  De winstkans bedraagt minimaal 1/7. Gouden 
munten kunnen ingeruild worden in de machines t.e.m. 31/12/2021 of tot uitputting voorraad 
prijzen. 
 
De niet winnende loten maken nog kans op een Doe es Genk-geschenkkaart t.w.v. € 25. Niet 
winnende loten kunnen – mits invullen van de contactgegevens – nagelaten worden in de 
urnes bij de machines.   Nagelaten contactgegevens worden enkel gebruikt in het kader van 
deze wedstrijd en worden na afloop vernietigd. Op 16/12, 23/12 en 31/12  worden uit deze 
urnes telkens in totaal 10 winnaars getrokken die elk een Doe es Genk-geschenkkaart van € 25 
winnen.  Er worden dus uit de niet winnende loten nog 30 winnaars getrokken die elk € 25 
shopkrediet krijgen op een Doe es Genk-geschenkkaart. 

3. Winnaars kunnen de Doe-es-Genk bonnen komen afhalen op het balieplein van de stad Genk - 
Stadsplein 1, 3600 Genk en dit na afspraak. De resterende waardebonnen en geschenken zijn op 
te halen bij de desbetreffende handelaars vermeld op het lot.  Winnende loten kunnen enkel 
ingeruild worden bij de handels- en/of horecazaak vermeld op het lot en dan ook nog enkel ook 
nog voor de prijs vermeld op het lot. 

4. De winnende loten zijn inwisselbaar tot 28/02/2023.  Na deze datum verliezen de winnende loten 
hun waarde. Uitzondering hierop zijn de tickets voor een schaatsbeurt, die zijn geldig t.e.m. 
8/01/2023. 

5. Uitbaters van een deelnemende handels- of horecazaak, alsook hun personeel worden uitgesloten 
van deelname. 

6. De winnende en niet winnende loten worden ad random in de 6 vending machines gestoken. 
7.  De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten. 
8. De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden. 
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9. De prijs wordt aan de winnaar ter beschikking gesteld zonder enige verdere verantwoordelijkheid 
van de organisator. 

10. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch 
akkoord met dit wedstrijdreglement. 

11. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond 
voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator. 


