Wedstrijdreglement Koop lokaal en win.
1. Stad Genk treedt op als organisator van de actie die loopt van 4/10/2021 t.e.m. 30/11/2021.
2. Bij elke aankoop vanaf € 20 ontvangt u bij een deelnemende handelaar, horecazaak of
contactberoep een kraslot, dit tot uitputting voorraad. In totaal worden 45.000 krasloten
verdeeld. Indien deze voorraad volledig verdeeld is, dan kan de klant niet eisen toch nog een
kraslot te ontvangen voor aankopen vanaf € 20 binnen de hierboven vermelde periode.
3. De krasloten worden alleen verdeeld bij de deelnemende en geselecteerde handels- en
horecazaken en contactberoepen. De lijst van alle deelnemers kan u consulteren
www.shoppeningenk.be .
4. 1 op 5 van de krasloten heeft een winnende waarde.
5. De waarde kan alleen ingeruild worden bij de ondernemingen die onder het krasvak vermeld
staan. De waarde van een winnend kraslot is niet inwisselbaar bij een onderneming die niet
vermeld staat op het kraslot. Indien één van de ondernemingen, vermeld op het kraslot, niet
meer deelneemt of niet meer bestaat, kan de stad hiervoor niet verantwoordelijk gesteld
worden en kan het kraslot alleen bij één van de overige op het kraslot vermelde
ondernemingen ingeruild worden.
6. Bij een winnend kraslot is de waarde op het kraslot inwisselbaar aan toonder voor de
tegenwaarde van de gedane aankopen van goederen of diensten. De waarde is niet
inwisselbaar voor contanten of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.
7. Er worden geen contanten teruggegeven indien de waarde van het aangekochte product
en/of dienst lager zou zijn dan de waarde op het kraslot.
8. Meerdere krasloten mogen tegelijkertijd ingeruild worden, middels naleven van
bovenvermelde beperkende voorwaarden.
9. Stad Genk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de producten of
diensten die worden geleverd in ruil voor het kraslot met waarde.
10. De winnende krasloten zijn inwisselbaar tot en met 30/11/2021. Na deze datum vervalt de
waarde van het kraslot en zijn winnende krasloten onherroepelijk niet meer inwisselbaar.
11. Uitbaters van een deelnemende handels- of horecazaak, alsook hun personeel worden
uitgesloten van deelname.
12. Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch
akkoord met dit wedstrijdreglement.
13. Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als
grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.

